ระเบียบโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓

๑

คํานํ า
โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญทีมีต่อพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที
จะต้องทําหน้าทีในการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า รวมทังจัดการศึกษาให้แก่ เยาวชนของชาติอย่างมีคุณภาพ ตาม
ระบบการศึกษาคาทอลิก ดังนันเพือให้ก ารบริหารจัดการโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระเบียบปฏิบตั ิทเหมาะสม
ี
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได้ออกระเบียบ
ว่าด้วยเรืองต่างๆ เพือการบริหารงานโรงเรียน โดยได้กาํ หนดอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง
โครงสร้างของคณะกรรมการ เพือสร้างความเข้าใจ ความเป็ นเอกภาพ และบทบาทภาระหน้าทีทีพึงมีในการบริหารจัดการ
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิกต่อไป

๒

สารบัญ
หน้า
คํานํ า
สารบัญ
คําอนุ มตั ิประกาศใช้
ระเบียบว่าด้วยเรืองคณะกรรมการโรงเรียน
ระเบียบว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ระเบียบว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สนิ
ระเบียบว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายอภิบาล แพร่ธรรม
ระเบียบว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเ้ รียน
ระเบียบว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายสํานักบริหาร ธุรการสํานักงาน
ระเบียบว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียน
ระเบียบว่าด้วยเรืองการบริหารงานบุคคลครู บุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบว่าด้วยเรืองการบริหารงานบุคคล พนักงาน
ระเบียบว่าด้วยเรืองงานบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ระเบียบว่าด้วยเรืองการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานสถานศึกษา
ระเบียบว่าด้วยเรืองงานสารบรรณ
ระเบียบว่าด้วยเรืองงบประมาณ การเงิน และบัญชีโรงเรียน
ระบบรับเงิน
ระบบจัดซือ
ระบบสินทรัพย์ถาวร
ระบบจ่ายเช็ค
ระบบคุมวัสดุ
ภาคผนวก
คณะกรรมการจัดทําระเบียบโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
รายชือโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
จรรยาบรรณครู

๓

๔
๕
๑๔
๑๙
๒๓
๒๗
๓๑
๓๕
๓๙
๕๗
๖๔
๗๕
๘๘
๑๐๕
๑๑๒
๑๒๔
๑๓๔
๑๕๔
๑๖๖
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓
เพือให้การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพ มุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาทีกํา หนดไว้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๒ และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ และมาตรฐานตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก อาศัย
อํานาจตามความในระเบียบกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ดังต่อไปนี
๑. ระเบียบว่าด้วยเรืองคณะกรรมการโรงเรียน
๒. ระเบียบว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
๓. ระเบียบว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สนิ
๔. ระเบียบว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายอภิบาล แพร่ธรรม
๕. ระเบียบว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเ้ รียน
๖. ระเบียบว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายสํานักบริหาร ธุรการสํานักงาน
๗. ระเบียบว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียน
๘. ระเบียบว่าด้วยเรืองการบริหารงานบุคคลครู บุคลากรทางการศึกษา
๙. ระเบียบว่าด้วยเรืองการบริหารงานบุคคล พนักงาน
๑๐. ระเบียบว่าด้วยเรืองงานบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
๑๑. ระเบียบว่าด้วยเรืองการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานสถานศึกษา
๑๒. ระเบียบว่าด้วยเรืองงานสารบรรณ
๑๓. ระเบียบว่าด้วยเรืองงบประมาณ การเงิน และบัญชีโรงเรียน
ระเบียบนีให้บงั คับใช้ตงแต่
ั วนั ถัดจากวันประกาศใช้โดยอาศัยอํานาจของคณะกรรมการโรงเรีย น
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ประกาศ ณ วันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

................................................
(บาทหลวงเอนก ธรรมนิต)
ประธานคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

๔

................................................
(พระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี)
มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรืองคณะกรรมการโรงเรียน
เพือให้การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตระหนักถึงความสําคัญของคณะกรรมการโรงเรียน จึงกําหนดระเบียบว่าด้วยเรือง
คณะกรรมการโรงเรียนดังนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ว่าด้วยเรืองคณะกรรมการโรงเรียน พ.ศ.
๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้บงั คับใช้ตงแต่
ั วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอํานาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
“คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตัง
จากสังฆมณฑลจันทบุรีให้ดาํ รงตําแหน่งผูร้ บั ใบอนุญาต ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้มาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที
กําหนดไว้โดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน ”หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรีย นคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีปรากฏในตราสารจัดตังนิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุญาตให้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
๕

“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผู อ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุ งเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ าํ นวยการ หมายความว่า รองผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีเป็ นผูร้ กั ษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนีและ
ให้มอี าํ นาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจเกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามระเบียบนี
หมวด ๑
องค์ประกอบ และสมาชิกภาพ
ข้อ ๕ กรรมการโรงเรียนประกอบด้วย
(๑) ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต
(๒) ผูจ้ ดั การ
(๓) ผูอ้ าํ นวยการ
(๔) รองผูอ้ าํ นวยการ
(๕) ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
(๖) ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียน
(๗) ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(๘) ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอภิบาลแพร่ธรรม
(๙) ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สนิ
(๑๐) ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสํานักบริหาร ธุรการสํานักงาน
(๑๑) ผูแ้ ทนครู
ข้อ ๖ กรรมการ (๑) ถึง (๑๐ ) เป็ นคณะกรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการ (๑๑) เป็ นคณะกรรมการจากการเลือกสรร
และหรือแต่งตัง
ข้อ ๗ ให้ผูร้ บั ใบอนุ ญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต แต่งตังคณะกรรมการโรงเรียนตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๑๑)ให้ผูร้ บั
ใบอนุญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาตเป็ นประธานคณะกรรมการ
๖

ในกรณีทกรรมการ
ี
(๑) ถึง (๓) เป็ นบุคคลเดียวกันให้ทาํ หน้าทีประธานคณะกรรมการ
ข้อ ๘ กรรมการโรงเรียนตามข้อ ๕ (๑) ถึง (๓) พ้นจากตําแหน่งเมือมีคาํ สังของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
มิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ มูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ให้พน้ จากหน้าทีผูร้ บั
ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ
ข้อ ๙ คณะกรรมการโรงเรียนตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๑๑) มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี และอาจได้รบั ตําแหน่งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และคณะกรรมการพิจารณาถอดถอน
ในกรณีทกรรมการตามข้อ
ี
๕ (๔) ถึง (๑๑) พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้มกี ารแต่งตังกรรมการแทนภายใน
๓๐ วัน และให้ผูไ้ ด้รบั แต่งตังมีวาระเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของผูท้ ตนแทน
ี
หมวด ๒
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และบทบาทหน้าที
ข้อ ๑๐ คุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการปฏิบตั ิงาน ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต
คุณสมบัติ
(๑) เป็ นบาทหลวงทีสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี
การสรรหา แต่งตัง
(๑) บาทหลวงทีสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี ได้รบั แต่งตังให้เป็ นผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
วาระการปฏิบตั ิงาน
(๑) ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต วาระสินสุดลงเมือมีการแต่งตังผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตคนใหม่ และเข้ารับหน้าที
แทน
ข้อ ๑๑ คุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการปฏิบตั ิงาน ผูจ้ ดั การ
คุณสมบัติ
(๑) เป็ นบาทหลวงทีสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี หรือบาทหลวงทีได้รบั การแต่งตังจากสังฆมณฑล
จันทบุรีให้เป็ นผูจ้ ดั การของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา

๗

(๒) ภคินี ทีมิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี หรือสังฆมณฑลจันทบุรีมอบหมายให้ทาํ หน้าทีผูจ้ ดั การของ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
เขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
การสรรหา แต่งตัง
(๑) บาทหลวงทีสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี ได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งผูจ้ ดั การของโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
(๒) ภคินีหรือบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรีย น ให้ทาํ หน้า ทีผู จ้ ดั การ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
เขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดย
ได้รบั ความเห็นชอบ และรับรองจากคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี และให้
มุขนายกสังฆมณฑลจันทบุรีลงนามรับรอง
วาระการปฏิบตั ิงาน
(๑) ผูจ้ ดั การทีเป็ นบาทหลวง วาระสินสุดลงเมือมีการแต่งตังผูจ้ ดั การคนใหม่ และเข้ารับหน้าทีแทน
(๒) ผูจ้ ดั การทีเป็ นภคินี สินสุดลงเมือมีการแต่งตังผูจ้ ดั การคนใหม่ และเข้ารับหน้าทีแทน
ข้อที ๑๒ คุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการปฏิบตั ิงาน ผูอ้ าํ นวยการ
คุณสมบัติ
(๑) เป็ นบาทหลวงสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี หรือบาทหลวงทีได้รบั การแต่งตังจากสังฆมณฑล
จันทบุรีให้เป็ นผู อ้ าํ นวยการของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุ งเทพฯ หรือโรงเรีย น
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
(๒) หรือภคินี ทีมิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี หรือสังฆมณฑลจันทบุรีมอบหมายให้ทาํ หน้าทีผูอ้ าํ นวยการ
ของโรงเรีย นคาทอลิก สัง กัด มิส ซัง โรมันคาทอลิก กรุ ง เทพฯ หรื อ โรงเรีย นคาทอลิก สัง กัด มิส ซัง
โรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์
เด็ก พัทยา
(๓) หรือบุคคลทีประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เห็นว่ามีความเหมาะสมและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการ โดยได้รบั ความเห็นชอบ และรับรองจากคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี และให้มขุ นายกสังฆมณฑลจันทบุรีลงนามรับรอง
(๔) มีคุณสมบัติตามทีระบุไว้สาํ หรับผูท้ มีี ใบประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา
การสรรหา แต่งตัง
(๑) บาทหลวงทีสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี หรือบาทหลวงทีได้รบั การแต่งตังจากสังฆมณฑล
จันทบุรีให้เป็ นผู อ้ าํ นวยการของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุ งเทพฯ หรือโรงเรีย น
๘

คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
(๒) หรือภคินี ทีมิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี หรือสังฆมณฑลจันทบุรีมอบหมายให้ทาํ หน้าทีผูอ้ าํ นวยการ
ของโรงเรีย นคาทอลิก สัง กัด มิส ซัง โรมันคาทอลิก กรุ ง เทพฯ หรื อ โรงเรีย นคาทอลิก สัง กัด มิส ซัง
โรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์
เด็ก พัทยา
(๓) หรือบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ทาํ หน้าทีผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน
โดยได้รบั ความเห็นชอบ และรับรองจากคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี และ
ให้มขุ นายกสังฆมณฑลจันทบุรีลงนามรับรอง
วาระการปฏิบตั ิงาน
(๑) ผูอ้ าํ นวยการทีเป็ นบาทหลวง วาระสินสุดลงเมือมีการแต่งตังผูอ้ าํ นวยการคนใหม่ และเข้ารับหน้าทีแทน
(๒) ผูอ้ าํ นวยการทีเป็ นภคินี สินสุดลงเมือมีการแต่งตังผูอ้ าํ นวยการคนใหม่ และเข้ารับหน้าทีแทน
(๓) ผูอ้ าํ นวยทีเป็ นบุคคลทัวไป มีวาระคราวละ ๓ ปี ต่อเนืองได้ไม่เกิน ๒ วาระ
(๔) กรณี ปฏิบ ตั ิงานครบวาระแล้ว ให้ท าํ การประเมินการปฏิบ ตั ิงานตามแบบประเมินของกลุ่มโรงเรีย น
คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อที ๑๓ คุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการปฏิบตั ิงาน รองผูอ้ าํ นวยการ
คุณสมบัติ
(๑) บุคคลทีประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เห็นว่ามีความเหมาะสมและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งรอง
ผูอ้ าํ นวยการ โดยได้รบั ความเห็นชอบ และรับรองจากคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี และให้มขุ นายกสังฆมณฑลจันทบุรีลงนามรับรอง
(๒) มีคุณสมบัติตามทีระบุไว้สาํ หรับผูท้ มีี ใบประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา
การสรรหา แต่งตัง
(๑) บุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ทาํ หน้าทีรองผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน
โดยได้รบั ความเห็นชอบ และรับรองจากคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี และ
ให้มขุ นายกสังฆมณฑลจันทบุรีลงนามรับรอง
วาระการปฏิบตั ิงาน
(๑) รองผูอ้ าํ นวยการทีเป็ นบุคคลทัวไป มีวาระคราวละ ๓ ปี ต่อเนืองได้ไม่เกิน ๒ วาระ
(๒) กรณี ปฏิบ ตั ิงานครบวาระแล้ว ให้ท าํ การประเมินการปฏิบ ตั ิงานตามแบบประเมินของกลุ่มโรงเรีย น
คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๑๔ คุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการปฏิบตั ิงาน ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
คุณสมบัติ
(๑) เป็ นครูทปฏิ
ี บตั ิงานในโรงเรียน และได้รบั การบรรจุมาไม่นอ้ ยกว่า ๓-๕ ปี
(๒) มีทกั ษะ ทัศนคติ และคุณธรรมจริยธรรม เพือปฏิบตั ิหน้าทีได้ย่างมีประสิทธิภาพทังปัจจุบนั และอนาคต
๙

(๓) มีคุณสมบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(๔) มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ มีศกั ยภาพทีจะเรียนรู ้ นโยบาย แผนงาน โครงสร้าง ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ของโรงเรียน และของทางราชการ การประกันคุณภาพ ตลอดจนมีความกระตือรือร้นในการบริหารงาน
โรงเรียน เรียนรูส้ งใหม่
ิ ๆทีเป็ นประโยชน์ต่อการทํางานทีได้รบั มอบหมาย
(๕) มีวิจารณญาณ รับฟังความคิดเห็น มีความสามารถในการแก้ปญั หา สามารถสือสารและถ่ายทอดสิง
ใหม่ ๆได้ รักการทํางานเป็ นทีม ตลอดจนทํางานร่วมกับผูอ้ ืนได้อย่างเหมาะสม
การสรรหา แต่งตัง
วิธีที ๑ การเลือกตัง
(๑) เป็ นการเลือกตังทีมีส่วนร่วมระหว่างครูกบั ผูบ้ ริหาร
(๒) เลือกจากบุคลากรครูทปฏิ
ี บตั ิหน้าทีในโรงเรียนทีมีคุณสมบัติตามข้อกําหนด ในแต่ละฝ่ าย โดย
การลงคะแนนลับจากครู และเลือกผูท้ ได้
ี รบั คะแนนสูงสุด ๓ คนแรก
(๓) นํา ๓ คนทีมีคะแนนสูงสุดเสนอผูบ้ ริหารของโรงเรียนพิจารณาเห็นชอบผูท้ เหมาะสมเพี
ี
ยง ๑ คน
(๔) การเลือกผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาจจะเลือกผูท้ มีี ความสามารถจากฝ่ ายอืนมาก็ได้
(๕) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูล้ งนามแต่งตังผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ ก่อนเปิ ด
ปี การศึกษาในกรณีปกติ
(๖) ในกรณีทผูี ช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ทาํ การเลือกตังใหม่ตามแนว
ปฏิบตั ิข ้อ (๑.๑) ถึง (๑.๔) และให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูล้ งนามแต่งตัง
และให้ผู ท้ ีได้ร บั การแต่งตังแทนตําแหน่งทีว่างลง ดํารงตํา แหน่งเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของ
กรรมการซึงตนแทน
(๗) แจ้งให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ทราบถึงการเลือกและแต่งตัง ผูช้ ่วยผูบ้ ริหารทราบใน
วาระการประชุม
วิธีที ๒ การแต่งตัง
(๑) โดยพิจารณาจากบุคลากรครู ทีมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดในแต่ละฝ่ าย โดยการกลันกรองของ
คณะกรรมการโรงเรียน ฝ่ ายละ ๓ คน
(๒) นํา ๓ คนทีผ่านการกลันกรอง เสนอผูบ้ ริหารของโรงเรียนพิจารณาเลือกผู ้ทีเหมาะสมเพียง ๑ คน
(๓) การเลือกผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาจจะเลือกผูท้ มีี ความสามารถจากฝ่ ายอืนมาก็ได้
(๔) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูล้ งนามแต่งตังผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย ก่อน
เปิ ดปี การศึกษาในกรณีปกติ
(๕) ในกรณีทผูี ช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ทาํ การเลือกตังใหม่ตามแนว
ปฏิบตั ิตาม (๑.๑) ถึง (๑.๔) และให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรีย น เป็ นผูล้ งนาม
แต่งตัง และให้ผูท้ ได้
ี รบั การแต่งตังแทนตําแหน่งทีว่างลง ดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระทีเหลืออยู่
ของกรรมการซึงตนแทน
๑๐

(๖) แจ้งให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ทราบถึงการเลือกและแต่งตัง ผูช้ ่วยผูบ้ ริหารทราบใน
วาระการประชุม
วาระการปฏิบตั ิงาน
(๑) ผูท้ ได้
ี รบั เลือก และได้รบั การแต่งตังให้ปฏิบตั ิหน้าทีวาระ ละ ๓ ปี
(๒) กรณีผูไ้ ด้รบั เลือกตัง และได้รบั การแต่งตังมาปฏิบตั ิหน้าทีแทน คนเดิมทีสินสุดการปฏิบตั ิหน้าที ให้
ปฏิบตั ิหน้าทีให้ครบเวลาทีเหลือ ของวาระนัน
(๓) ผูท้ เคยได้
ี
รบั การเลือกตัง และแต่งตังและครบวาระแล้วสามารถถูกเลือก หรือแต่งตังให้ปฏิบตั ิหน้าที
ในฝ่ ายเดิมต่อเนืองได้อีก แต่ไม่เกิน ๒ วาระ
(๔) ตามความในข้อ ๓ หากครบ ๒ วาระในฝ่ ายเดิมแล้ว สามารถได้รบั เลือกให้ปฏิบตั ิหน้าที เป็ นผูช้ ่วย
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอืนได้ โดยถือว่าต่างวาระกัน ทังนีให้ขนอยู
ึ ่กบั ดุลพินิจของผูบ้ ริหาร
(๕) เมือผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย ครบกําหนดตามวาระ หากยังไม่มกี ารแต่งตังผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายคน
ใหม่ขนมา
ึ ให้ผูช้ ว่ ยทีพ้นจากตําแหน่งอยู่ดาํ เนินงานต่อไป จนกว่าผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทีได้รบั การ
แต่งตังขึนใหม่เข้ารับหน้าที
ข้อ ๑๕ คุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการปฏิบตั ิงาน ผูแ้ ทนครู
คุณสมบัติ
(๑) เป็ นครูทปฏิ
ี บตั ิงานในโรงเรียน และได้รบั การบรรจุมาไม่นอ้ ยกว่า ๓-๕ ปี
(๒) มีทกั ษะ ทัศนคติ และคุณธรรมจริยธรรม เพือปฏิบ ตั ิหน้าทีได้ย่างมีประสิทธิภาพทังปัจจุบนั และ
อนาคต
(๓) มีคุณสมบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(๔) มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ มีศกั ยภาพทีจะเรียนรู ้ นโยบาย แผนงาน โครงสร้าง ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ของโรงเรียน และของทางราชการ การประกันคุณภาพ ตลอดจนมีความกระตือรือร้น ในการ
บริหารงานโรงเรียน เรียนรูส้ งใหม่
ิ ๆทีเป็ นประโยชน์ต่อการทํางานทีได้รบั มอบหมาย
(๕) มีวจิ ารณญาณ รับฟังความคิดเห็น มีความสามารถในการแก้ปญั หา สามารถสือสารและถ่ายทอดสิง
ใหม่ๆได้ รักการทํางานเป็ นทีม ตลอดจนทํางานร่วมกับผูอ้ ืนได้อย่างเหมาะสม
การสรรหา แต่งตัง
(๑) โดยพิจารณาจากบุคลากรครูทมีี คุณสมบัติตามข้อกําหนด หรือตามคุณสมบัติทโรงเรี
ี ยนกําหนด
(๒) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูล้ งนามแต่งตังผูแ้ ทนครู ก่อนเปิ ดปี การศึกษาในกรณี
ปกติ
(๓) ในกรณีทผูี แ้ ทนครูพน้ จากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ทาํ การเลือกตังใหม่ตามแนวปฏิบตั ิตามข้อ (๑)
และ (๒) และให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูล้ งนามแต่งตัง และให้ผูท้ ีได้รบั การ
แต่งตังแทนตําแหน่งทีว่างลง ดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการซึงตนแทน
(๔) แจ้งให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ทราบถึงการแต่งตัง ผูแ้ ทนครูทราบในวาระการประชุม
๑๑

วาระการปฏิบตั ิงาน
(๑) ผูท้ ได้
ี รบั เลือก และได้รบั การแต่งตังให้ปฏิบตั ิหน้าทีวาระ ละ ๓ ปี หรือตามทีโรงเรียนกําหนด
(๒) กรณี ผู ไ้ ด้รบั เลือกตัง และได้รบั การแต่ งตังมาปฏิบตั ิหน้าทีแทน คนเดิมทีสินสุดการปฏิบ ตั ิหน้า ที ให้
ปฏิบตั ิหน้าทีให้ครบเวลาทีเหลือ ของวาระนัน
(๓) ผูท้ เคยได้
ี
รบั การแต่งตังและครบวาระแล้วสามารถถูกแต่งตังให้ปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งเดิมต่อเนืองได้
อีก แต่ไม่เกิน ๒ วาระ
(๔) ตามความในข้อ ๓ หากครบ ๒ วาระในตําแหน่งเดิมแล้ว สามารถได้ร บั แต่ งตังให้ปฏิบตั ิหน้าทีใน
ตําแหน่งอืนได้ โดยถือว่าต่างวาระกัน ทังนีให้ขนอยู
ึ ่กบั ดุลพินิจของผูบ้ ริหาร
(๕) เมือผูแ้ ทนครู ครบกําหนดตามวาระ หากยังไม่มกี ารแต่งตังผูช้ ่วยผูแ้ ทนครู คนใหม่ขนมา
ึ ให้ผูแ้ ทนครู ที
พ้นจากตําแหน่งอยู่ดาํ เนินงานต่อไป จนกว่าผูแ้ ทนครูทได้
ี รบั การแต่งตังขึนใหม่เข้ารับหน้าที
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการโรงเรียนมีบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบดังนี คือ
(๑) กําหนดนโยบายเชิงปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทีตอบสนอง
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และสภาพความสําเร็จของโรงเรียน
(๒) ให้ความเห็นชอบ ในการจัดทํา และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(๓) กําหนดระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในฝ่ ายตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
(๔) ให้ความเห็นชอบ นโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของฝ่ าย
และปฏิทนิ ปฏิบตั ิงานประจําปี ของโรงเรียน
(๕) ให้คาํ ปรึกษาและคําแนะนําด้านการบริหารงานในฝ่ ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
(๖) กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ ายต่างๆ ในโรงเรียน พร้อมทังจัดทํารายงานประจําปี
(๗) ส่งเสริม สนับสนุน การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพือให้ได้รบั การรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษาภายนอก (สมศ.)
(๘) ร่วมพิจารณาการเปลียนแปลงการกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอืนของโรงเรียน
(๙) ให้คาํ แนะนํา คําร้องทุกข์ของครู ผูป้ กครอง นักเรียน และผูม้ สี ่วนเกียวข้อง
(๑๐) ดําเนินการตามทีปรากฏในระเบียบ ข้อบังคับ ของโรงเรียน
(๑๑) ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมอบหมาย
หมวด ๓
การประชุมและการลงมติ
ข้อ ๑๗ การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนและการลงมติ
(๑) คณะกรรมการโรงเรียนต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย เดือนละหนึงครัง และดําเนินการประชุมให้มแี ละ
เป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุมทีกําหนด
๑๒

(๒) ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนหรือมอบหมายให้ผูจ้ ดั การโรงเรียนมีหน้าทีจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ
โรงเรียน โดยการประชุมของคณะกรรมการโรงเรียน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของกรรมการทังหมด
จึงจะครบองค์ประชุม
(๓) ให้ประธานกรรมการบริหารโรงเรีย น หรือ มอบหมายให้ผู จ้ ดั การเป็ นประธานในทีประชุม ถ้า ประธาน
กรรมการบริหารโรงเรียน หรือผูจ้ ดั การ ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ผูอ้ าํ นวยการทําหน้าทีเป็ นประธาน
ในทีประชุมแทน
(๔) การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุม ให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึงให้มเี สียงในการลงคะแนนหนึงเสียง ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียง เป็ นเสียงชีขาด
(๕) คําวินิจฉัยของประธานในทีประชุมถือเป็ นทีสินสุด
หมวด ๔
การเพิมพูนประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๘ ประธานคณะกรรมการมีหน้า ทีพัฒนาและฝึ กอบรม คณะกรรมการให้เพิมพูนความรู ค้ วามสามารถ ทักษะ
ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพือให้ปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพทังปัจจุบนั และอนาคต
ข้อ ๑๙ เพือประโยชน์ในการพัฒนาคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบ ตั ิงานอาจกํา หนดให้มกี ารพัฒนา
คณะกรรมการดังนี
(๑) การไปศึกษา ฝึ กอบรมหรือดูงาน
(๒) การปฏิบตั ิงานวิจยั
(๓) การปฏิบตั ิงานบริการด้านบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ งานบริการและกิจการนักเรียน งานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม งานอภิบาลแพร่ธรรม งานบัญชี การเงิน ทรัพย์สนิ งานสํานักบริหาร ธุรการสํานักงาน
(๔) การไปเพิมพูนความรูง้ านต่าง ๆ
(๕) การอืนใดทีจําเป็ นหรือเหมาะสมเพือประโยชน์ในการพัฒนา
กรณีของการฝึ กอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวิธีการอืนๆ ให้ขนอยู
ึ ่กบั ลักษณะหน้าทีของกรรมการแต่ละราย

๑๓

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ
เพือให้การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุง่ สู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จึงได้กาํ หนดระเบียบว่า
ด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรีย กว่า “ระเบีย บโรงเรีย นคาทอลิก สังกัดสัง ฆมณฑลจันทบุรี ” ว่า ด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ าย
บริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้บงั คับใช้ตงแต่
ั วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอํานาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
“คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตัง
จากสังฆมณฑลจันทบุรีให้ดาํ รงตําแหน่งผูร้ บั ใบอนุญาต ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้มาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที
กําหนดไว้โดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน ”หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรีย นคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีปรากฏในตราสารจัดตังนิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุญาตให้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
๑๔

“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผู อ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุ งเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ าํ นวยการ หมายความว่า รองผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการฝ่ ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากผูร้ บั
ใบอนุญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาตให้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการฝ่ ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีเป็ นผูร้ กั ษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนีและ
ให้มอี าํ นาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจเกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามระเบียบนี
หมวด ๑
องค์ประกอบ และสมาชิกภาพ
ข้อ ๕ กรรมการฝ่ ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการประกอบด้วย
(๑) ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต
(๒) ผูจ้ ดั การ
(๓) ผูอ้ าํ นวยการ
(๔) รองผูอ้ าํ นวยการ
(๕) ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ
(๖) หัวหน้างาน ๘ กลุม่ สาระ
(๗) หัวหน้ากลุม่ สาระภาษาไทย
(๘) หัวหน้ากลุม่ สาระคณิตศาสตร์
(๙) หัวหน้ากลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
(๑๐) หัวหน้ากลุม่ สาระสังคม
(๑๑) หัวหน้ากลุม่ สาระสุขศึกษาพลานามัย
(๑๒) หัวหน้ากลุม่ สาระศิลปะ
(๑๓) หัวหน้ากลุม่ สาระการงานอาชีพเทคโนโลยี
๑๕

(๑๔) หัวหน้ากลุม่ สาระภาษาต่างประเทศ
(๑๕) หัวหน้ากลุม่ งานวัดผลประเมินผล
(๑๖) หัวหน้ากลุม่ งานสือเพือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
(๑๗) หัวหน้ากลุม่ งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
(๑๘) หัวหน้ากลุม่ งานวิจยั ในชันเรียน
(๑๙) หัวหน้าวิชาการระดับปฐมวัย
(๒๐) หน้าวิชาการระดับประถม
(๒๑) หัวหน้าวิชาการระดับมัธยม
ข้อ ๖ กรรมการ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) เป็ นคณะกรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการ (๕) ถึง (๒๑) เป็ นคณะกรรมการจาก
การเลือกสรร/แต่งตัง
ข้อ ๗ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็ นผูแ้ ต่งตังคณะกรรมการ
ให้ผูอ้ าํ นวยการ เป็ นประธานคณะกรรมการ และผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการปฏิบตั ิ
หน้าทีเป็ นรองประธานคณะกรรมการ
ข้อ ๘ กรรมการตามข้อ ๕ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) พ้นจากตําแหน่งเมือมีคาํ สังของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
มิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ให้พน้ จากหน้าทีผูร้ บั
ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ หรือ รองผูอ้ าํ นวยการ
ข้อ ๙ กรรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๒๑) มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี และอาจได้รบั ตําแหน่งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามข้อ ๘ วรรค ๑ และตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
(๔) ตาย
(๕) ลาออก
(๖) ขาดคุณสมบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และคณะกรรมการพิจารณาถอดถอน
ในกรณีทกรรมการตามข้อ
ี
๕ (๔) ถึง (๒๑) พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้มกี ารแต่งตังกรรมการแทนภายใน
๓๐ วัน และให้ผูไ้ ด้รบั แต่งตังมีวาระเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของผูท้ ตนแทน
ี
ข้อ ๑๐ การได้มาซึงคณะกรรมการ (๔) ถึง (๒๑) ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน
หมวด ๒
บทบาทหน้าที
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการฝ่ ายบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบดังนีคือ
(๑) กําหนดนโยบายของฝ่ ายในในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการทีตอบสนอง
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และสภาพความสําเร็จของโรงเรียน

๑๖

(๒) วางแผนและดําเนินการสร้าง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กําหนดสาระ รายละเอียดของหลักสูตรให้
สัมพันธ์และสอดคล้อ งกับหลักสู ตรแกนกลาง และการจัด การศึกษาตามจุดเน้นของโรงเรีย น และ
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาบุคลากร เกียวกับการพัฒนาหลัก สูตร การจัดกระบวนการเรียนรู ้
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน การวัดและประเมินผล การวิจยั ในชันเรียนให้เป็ นไปตามจุดหมายและแนว
ทางการดําเนินการของหลักสูตร
(๔) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชนเพือให้การใช้หลักสูตรเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
(๕) กําหนดระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ในการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ
(๖) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นกั เรียน ผูป้ กครอง ชุมชนและผูท้ ีเกียวข้อง และนํา
ข้อมูลป้ อนกลับจากฝ่ ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั เกียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
(๘) กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ และปฏิทนิ ปฏิบตั ิงานประจําปี ของฝ่ าย
(๙) ให้คาํ ปรึกษาและคําแนะนําด้านการดําเนินการตามโครงการ งาน กิจกรรม ในฝ่ าย
(๑๐) กํา กับดู แล ติดตามผลการเรีย นของนักเรีย นรายบุคคล ระดับชัน และระดับกลุ่มวิชาในแต่ ละปี
การศึกษา เพือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
(๑๑) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของครูและการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษา
ในรอบปี ทีผ่า นมา แล้วใช้ผ ลการประเมินเพือวางแผนพัฒนาการปฏิบ ตั ิงานของครู และการบริหาร
หลักสูตรปี การศึกษาต่อไป
(๑๒) กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่ าย
(๑๓) กํา กับดูแลให้มีร ะบบการประกันคุณภาพภายในของฝ่ าย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและ
ปรับปรุงการดําเนินงานเพือการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก และการได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
(๑๔) ร่วมมือกับหน่วยงานศูนย์วชิ าการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือพัฒนาคุณภาพทางวิชาการในระดับกลุ่ม
โรงเรียน
(๑๕) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี ภายในฝ่ ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
(๑๖) พิจารณาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ภายในทีเกียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
(๑๗) ดํา เนินการตามทีปรากฏในระเบีย บ ประกาศต่ า ง ๆ ของโรงเรีย นกํา หนดให้เ ป็ นอํา นาจหน้า ทีของ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ
(๑๘) รายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนโดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการโรงเรียน

๑๗

ข้อ ๑๒ ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการฝ่ าย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง
การดําเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ าย ให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีการทีคณะกรรมการกําหนดโดยให้มี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทีมีในขณะนัน
ให้ประธานคณะกรรมการฝ่ าย รายงานผลการประชุมต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึนไปภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที
มีการประชุม
หมวด ๓
การเพิมพูนประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๓ ประธานคณะกรรมการฝ่ ายมีหน้าทีดําเนินการ ประสานงาน และจัดกิจกรรมฝึ กอบรมเพือพัฒนาคณะกรรมการ
ให้เพิมพูนความรูค้ วามสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพือให้ปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง
ปัจจุบนั และอนาคต
ข้อ ๑๔ เพือประโยชน์ในการพัฒนาคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอาจกํา หนดให้มีก ารพัฒนา
คณะกรรมการดังนี
(๑) การไปศึกษา ฝึ กอบรมหรือดูงาน
(๒) การปฏิบตั ิงานวิจยั
(๓) การปฏิบตั ิงานบริการด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ การวิจยั เพือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
(๔) การศึกษาต่อในสาขาทีเกียวข้องกับงานวิชาการไปเพิมพูนความรูง้ านต่าง ๆ
(๕) การอืนใดทีจําเป็ นหรือเหมาะสมเพือประโยชน์ในการพัฒนา
กรณีของการฝึ กอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวิธีการอืน ๆ ให้ขนอยู
ึ ่กบั ลักษณะหน้าทีของกรรมการแต่ละราย
ข้อ ๑๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรักษาการตามระเบียบนี

๑๘

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สนิ
เพือให้การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุง่ สู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จึงได้กาํ หนดระเบียบว่า
ด้วยเรืองคณะกรรมฝ่ ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” ว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายบัญชี
การเงิน ทรัพย์สนิ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้บงั คับใช้ตงแต่
ั วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอํานาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
“คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตัง
จากสังฆมณฑลจันทบุรีให้ดาํ รงตําแหน่งผูร้ บั ใบอนุญาต ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้มาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที
กําหนดไว้โดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรีย นคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีปรากฏในตราสารจัดตังนิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
เขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุญาตให้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
๑๙

“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผู อ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุ งเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ าํ นวยการ หมายความว่า รองผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการฝ่ ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน ” คณะบุคคลทีได้ร บั การแต่ งตังจากประธานคณะกรรมการ
โรงเรียนให้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการฝ่ ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สนิ
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เป็ นผูร้ กั ษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนีและ
ให้มอี าํ นาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจเกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามระเบียบนี
หมวด ๑
องค์ประกอบ และสมาชิกภาพ
ข้อ ๕ กรรมการฝ่ ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สนิ ประกอบด้วย
(๑) ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต
(๒) ผูจ้ ดั การ
(๓) ผูอ้ าํ นวยการ
(๔) รองผูอ้ าํ นวยการ
(๕) หัวหน้างานบัญชี
(๖) หัวหน้างานการเงิน
(๗) หัวหน้างานทรัพย์สนิ
(๘) หัวหน้างานจัดซือจัดจ้าง/ Stock
(๙) หัวหน้างานร้านค้า / สหการ
ข้อ ๖ กรรมการ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) เป็ นคณะกรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการ (๕) ถึง (๙) เป็ นคณะกรรมการจาก
การเลือกสรร/แต่งตัง
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ข้อ ๗ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูแ้ ต่งตังคณะกรรมการ
ให้ผูอ้ าํ นวยการ เป็ นประธานคณะกรรมการ และผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเ้ รียน
ปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นรองประธานคณะกรรมการ
ข้อ ๘ กรรมการตามข้อ ๕ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) พ้นจากตําแหน่งเมือมีคาํ สังของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
มิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ให้พน้ จากหน้าทีผูร้ บั
ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ หรือ รองผูอ้ าํ นวยการ
ข้อ ๙ คณะกรรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๙) มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี และอาจได้รบั ตําแหน่งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
(๗) ตาย
(๘) ลาออก
(๙) ขาดคุณสมบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และคณะกรรมการพิจารณาถอดถอน
ในกรณีทกรรมการตามข้อ
ี
๕ (๔) ถึง (๙) พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้มกี ารแต่งตังกรรมการแทนภายใน ๓๐
วัน และให้ผูไ้ ด้รบั แต่งตังมีวาระเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของผูท้ ตนแทน
ี
ข้อ ๑๐ การได้มาซึงคณะกรรมการ (๔) ถึง (๙) ให้เ ป็ น ไปตามข้อ กํา หนดว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์และวิธีก ารสรรหา
คณะกรรมการฝ่ ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สนิ
หมวด ๒
บทบาทหน้าที
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบดังนีคือ
(๑) กําหนดนโยบายของฝ่ าย ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทีตอบสนองวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย
และสภาพความสําเร็จของโรงเรียน
(๒) กําหนดระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในฝ่ าย
(๓) กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ และปฏิทนิ ปฏิบตั ิงานประจําปี ของฝ่ าย
(๔) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชนเพือการการดําเนินงานของฝ่ าย
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
(๕) ให้คาํ ปรึกษาและคําแนะนําด้านการดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีกําหนดไว้ในแผนงาน
(๖) กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่ าย
(๗) กํา กับดูแลให้มีร ะบบการประกันคุณภาพภายในของฝ่ าย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและ
ปรับปรุงการดําเนินงานเพือการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก และการได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
(๘) ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี ของฝ่ าย
(๙) ดํา เนินการตามทีปรากฏในระเบีย บ ประกาศต่ า ง ๆ ของโรงเรีย นกํา หนดให้เ ป็ นอํา นาจหน้า ทีของ
คณะกรรมการฝ่ าย
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(๑๐) รายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการดําเนินงานบริการและกิจการนักเรียนโดยเน้นผลการพัฒนางานด้าน
ธุรการ การเงิน ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการโรงเรียน
ข้อ ๑๒ ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการฝ่ าย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง
การดําเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ าย ให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีการทีคณะกรรมการกําหนดโดยให้มี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทีมีในขณะนัน
ให้ประธานคณะกรรมการฝ่ าย รายงานผลการประชุมต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึนไปภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที
มีการประชุม
หมวด ๓
การเพิมพูนประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๓ ประธานคณะกรรมการมีหน้าทีวางแผนและดําเนินการ คณะกรรมการให้เพิมพูนความรู ค้ วามสามารถ ทักษะ
ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพือให้ปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพทังปัจจุบนั และอนาคต
ข้อ ๑๔ เพือประโยชน์ในการพัฒนาคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอาจกํา หนดให้มีก ารพัฒนา
คณะกรรมการดังนี
(๑) การไปศึกษา ฝึ กอบรมหรือดูงาน
(๒) การปฏิบตั ิงานวิจยั ทีเกียวข้องกับงานการประกันคุณภาพสถานศึกษาด้านบัญชี การเงิน และทรัพย์สนิ
(๓) การปฏิบตั ิงานด้านบัญชี การเงิน และทรัพย์สนิ
(๔) การไปเพิมพูนความรูป้ ระสบการณ์งานต่าง ๆ ด้านงานบัญชี การเงิน และทรัพย์สนิ
(๕) การอืนใดทีจําเป็ นหรือเหมาะสมเพือประโยชน์ในการพัฒนา
กรณีของการฝึ กอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวิธีการอืน ๆ ให้ขนอยู
ึ ่กบั ลักษณะหน้าทีของกรรมการแต่ละราย
ข้อ ๑๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรักษาการตามระเบียบนี
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ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายอภิบาลแพร่ธรรม
เพือให้การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุง่ สู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จึงได้กาํ หนดระเบียบว่า
ด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายอภิบาลแพร่ธรรม ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุร”ี ว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายอภิบาล
แพร่ธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้บงั คับใช้ตงแต่
ั วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอํานาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
“คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตัง
จากสังฆมณฑลจันทบุรีให้ดาํ รงตําแหน่งผูร้ บั ใบอนุญาต ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้มาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที
กําหนดไว้โดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีปรากฏในตราสารจัดตังนิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากผูร้ บั ใบอนุญาตหรือผูแ้ ทนผู ้รับ
ใบอนุญาตให้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
๒๓

“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผู ้จัดการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผู ้อํานวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า รองผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ่วยผู ้อํานวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผู ้อํานวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการฝ่ ายอภิบาล แพร่ธ รรม” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากประธานคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนให้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการฝ่ ายอภิบาล แพร่ธรรม
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีเป็ นผูร้ กั ษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนีและ
ให้มอี าํ นาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจเกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามระเบียบนี
หมวด ๑
องค์ประกอบ และสมาชิกภาพ
ข้อ ๕ กรรมการฝ่ ายอภิบาลแพร่ธรรมประกอบด้วย
(๑) ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต
(๒) ผูจ้ ดั การ
(๓) ผูอ้ าํ นวยการ
(๔) รองผูอ้ าํ นวยการ
(๕) ผูช้ ่วยผู ้อํานวยการฝ่ ายอภิบาลแพร่ธรรม
(๖) ผูร้ บั ผิดชอบงานอภิบาลแพร่ธรรมระดับปฐมวัย
(๗) ผูร้ บั ผิดชอบงานอภิบาลแพร่ธรรมระดับประถม
(๘) ผูร้ บั ผิดชอบงานอภิบาลแพร่ธรรมระดับมัธยม
(๙) ผูร้ บั ผิดชอบงานอภิบาลแพร่ธรรมระดับอาชีวะ (ระดับอาชีวะ)
ข้อ ๖ กรรมการ (๑) ถึง (๔) เป็ นคณะกรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการ (๕) - (๙) เป็ นคณะกรรมการจากการ
เลือกสรร/แต่งตัง
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ข้อ ๗ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูแ้ ต่งตังคณะกรรมการ
ให้ผูอ้ าํ นวยการ เป็ นประธานคณะกรรมการ และผูช้ ่วยผู ้อํานวยการฝ่ ายอภิบาล แพร่ธรรมปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นรอง
ประธานคณะกรรมการ
ข้อ ๘ กรรมการตามข้อ ๕ (๑) ถึง (๔) พ้นจากตําแหน่งเมือมีคาํ สังของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือมิสซัง
โรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ให้พน้ จากหน้าทีผูร้ บั
ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผู ้จัดการ ผูอ้ าํ นวยการ หรือ รองผูอ้ าํ นวยการ
ข้อ ๙ คณะกรรมการโรงเรียนตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๙) มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี และอาจได้รบั ตําแหน่งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และคณะกรรมการพิจารณาถอดถอนในกรณี ทีกรรมการ
ตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๙) พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้มกี ารแต่งตังกรรมการแทนภายใน ๓๐ วัน และ
ให้ผูไ้ ด้รบั แต่งตังมีวาระเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของผูท้ ตนแทน
ี
ข้อ ๑๐ การได้มาซึงคณะกรรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๙) ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการฝ่ ายอภิบาลแพร่ธรรม
หมวด ๒
บทบาทหน้าที
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบดังนีคือ
(๑) กําหนดนโยบายของฝ่ ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านงานอภิบาลแพร่ธรรมของนักเรียนที
ตอบสนองวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และสภาพความสําเร็จของโรงเรียน
(๒) กําหนดระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในฝ่ าย
(๓) กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ และปฏิทนิ ปฏิบตั ิงานประจําปี ของฝ่ าย
(๔) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชนเพือการดําเนินงานอภิบาลแพร่
ธรรมให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
(๕) ให้คาํ ปรึกษาและคําแนะนําด้านการดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีกําหนดไว้ในแผนงาน
(๖) กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่ าย
(๗) กํากับดูแลให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในของฝ่ าย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและ
ปรับปรุงการดําเนินงานเพือการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก และการได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
(๘) ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี ของฝ่ าย
(๙) ดําเนินการตามทีปรากฏในระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียนกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าทีของ
คณะกรรมการฝ่ าย
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(๑๐) รายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการดําเนินงานอภิบาลแพร่ธรรมโดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ต่อคณะกรรมการโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ข้อ ๑๒ ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการฝ่ าย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง
การดําเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ าย ให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีการทีคณะกรรมการกําหนดโดยให้มี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทีมีในขณะนัน
ให้ประธานคณะกรรมการฝ่ าย รายงานผลการประชุมต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึนไปภายใน ๗ วันนับแต่วนั ทีมี
การประชุม
หมวด ๓
การเพิมพูนประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๓ ประธานคณะกรรมการฝ่ ายมีหน้าทีพัฒนาและฝึ กอบรม คณะกรรมการให้เพิมพูนความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพือให้ปฏิบตั หิ น้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพทังปัจจุบนั และอนาคต
ข้อ ๑๔ เพือประโยชน์ในการพัฒนาคณะกรรมการให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอาจกําหนดให้มกี ารพัฒนา
คณะกรรมการดังนี
(๑) การไปศึกษา ฝึ กอบรมหรือดูงาน
(๒) การปฏิบตั ิงานวิจยั ทีเกียวข้องกับงานอภิบาลแพร่ธรรม
(๓) การปฏิบตั ิงานด้านอภิบาลแพร่ธรรม
(๔) การไปเพิมพูนความรูป้ ระสบการณ์งานต่าง ๆ ด้านงานอภิบาลแพร่ธรรม
(๕) การอืนใดทีจําเป็ นหรือเหมาะสมเพือประโยชน์ในการพัฒนา
กรณีของการฝึ กอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวิธีการอืน ๆ ให้ขนอยู
ึ ่กบั ลักษณะหน้าทีของกรรมการแต่ละราย
ข้อ ๑๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรักษาการตามระเบียบนี
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ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพือให้การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุง่ สู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จึงได้กาํ หนดระเบียบว่า
ด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้บงั คับใช้ตงแต่
ั วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอํานาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
“คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตัง
จากสังฆมณฑลจันทบุรีให้ดาํ รงตําแหน่ ง ผูร้ บั ใบอนุ ญาต ผูแ้ ทนผู ร้ บั ใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรีย น
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้มาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที
กําหนดไว้โดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีปรากฏในตราสารจัดตังนิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่ งตังจากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุญาตให้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
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“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผู ้อํานวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ าํ นวยการ หมายความว่า” รองผู ้อํานวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียน
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ่วยผู ้อํานวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผู ้อํานวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากประธาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีเป็ นผูร้ กั ษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนีและ
ให้มอี าํ นาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจเกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามระเบียบนี
หมวด ๑
องค์ประกอบ และสมาชิกภาพ
ข้อ ๕ กรรมการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประกอบด้วย
(๑) ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต
(๒) ผูจ้ ดั การ
(๓) ผูอ้ าํ นวยการ
(๔) รองผูอ้ าํ นวยการ
(๕) ผูช้ ่วยผู ้อํานวยการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(๖) ผูร้ บั ผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับปฐมวัย
(๗) ผูร้ บั ผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับประถม
(๘) ผูร้ บั ผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับมัธยม
(๙) ผูร้ บั ผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับทุกระดับ (ระดับอาชีวะ)
(๑๐) ผูแ้ ทนฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ระดับอาชีวะ)
(๑๑) ผูร้ บั ผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับหมวดทุกหมวด (ระดับอาชีวะ)
(๑๒) ผูแ้ ทนนักเรียนทุกระดับ (ระดับอาชีวะ)
(๑๓) ผูแ้ ทนกรรมการโรงเรียน (ระดับอาชีวะ)
๒๘

ข้อ ๖ กรรมการ (๑) และ (๒) เป็ นกรรมการทีปรึกษา กรรมการ (๓) หรือ (๔) เป็ นคณะกรรมการโดยตําแหน่ง
กรรมการ (๕) - (๑๓) เป็ นคณะกรรมการจากการเลือกสรร/แต่งตัง
ข้อ ๗ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็ นผูล้ งนามแต่งตังคณะกรรมการ
ให้ผูอ้ าํ นวยการ เป็ นประธานคณะกรรมการ และผูช้ ่วยผู ้อํานวยการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู ้เรียนปฏิบตั ิ
หน้าทีเป็ นรองประธานคณะกรรมการ
ข้อ ๘ กรรมการตามข้อ ๕ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) พ้นจากตําแหน่งเมือมีคาํ สังของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
มิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ มูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ให้พน้ จากหน้าทีผูร้ บั
ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผู ้จัดการ ผูอ้ าํ นวยการ หรือ รองผูอ้ าํ นวยการ
ข้อ ๙ คณะกรรมการโรงเรียนตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๑๓) มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี และอาจได้รบั ตําแหน่งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และคณะกรรมการพิจารณาถอดถอน
ในกรณีทกรรมการตามข้อ
ี
๕ (๔) ถึง (๑๓) พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้มกี ารแต่งตังกรรมการแทนภายใน
๓๐ วัน และให้ผูไ้ ด้รบั แต่งตังมีวาระเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของผูท้ ตนแทน
ี
ข้อ ๑๐ การได้มาซึงคณะกรรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๑๓) ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหา คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
หมวด ๒
บทบาทหน้าที
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบดังนีคือ
(๑) กําหนดนโยบายของฝ่ ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที
ตอบสนองวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และสภาพความสําเร็จของโรงเรียน
(๒) กําหนดระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในฝ่ าย
(๓) กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ และปฏิทนิ ปฏิบตั ิงานประจําปี ของฝ่ าย
(๔) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชนเพือการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของผู ้เรียนให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
(๕) ให้คาํ ปรึกษาและคําแนะนําด้านการดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีกําหนดไว้ในแผนงาน
(๖) กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่ าย
(๗) กํากับดูแลให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในของฝ่ าย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและ
ปรับปรุงการดําเนินงานเพือการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก และการได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
(๘) ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี ของฝ่ าย
๒๙

(๙) ดําเนินการตามทีปรากฏในระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียนกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าทีของ
คณะกรรมการฝ่ าย
(๑๐) รายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการดําเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู ้เรียนโดยเน้นผลการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน
ข้อ ๑๒ ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการฝ่ าย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง
การดําเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ ายให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีการทีคณะกรรมการกําหนดโดยให้มี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทีมีในขณะนัน
ให้ประธานคณะกรรมการฝ่ าย รายงานผลการประชุมต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึนไปภายใน ๗ วันนับแต่วนั ทีมี
การประชุม
หมวด ๓
การเพิมพูนประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๓ ประธานคณะกรรมการฝ่ ายมีหน้าทีพัฒนาและฝึ กอบรม คณะกรรมการให้เพิมพูนความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพือให้ปฏิบตั หิ น้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพทังปัจจุบนั และอนาคต
ข้อ ๑๔ เพือประโยชน์ในการพัฒนาคณะกรรมการให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอาจกําหนดให้มกี ารพัฒนา
คณะกรรมการดังนี
(๑) การไปศึกษา ฝึ กอบรมหรือดูงาน
(๒) การปฏิบตั ิงานวิจยั ทีเกียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้ รียน
(๓) การปฏิบตั ิงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู ้เรียน
(๔) การไปเพิมพูนความรูป้ ระสบการณ์งานต่าง ๆ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู ้เรียน
(๕) การอืนใดทีจําเป็ นหรือเหมาะสมเพือประโยชน์ในการพัฒนา
กรณีของการฝึ กอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวิธีการอืน ๆ ให้ขนอยู
ึ ่กบั ลักษณะหน้าทีของกรรมการแต่ละราย
ข้อ ๑๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรักษาการตามระเบียบนี

๓๐

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรืองคณะกรรมฝ่ ายสํานักบริหาร - ธุรการสํานักงาน
เพือให้การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุง่ สู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จึงได้กาํ หนดระเบียบว่า
ด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายสํานักบริหาร - ธุรการสํานักงาน ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” ว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายสํานัก
บริหาร - ธุรการสํานักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้บงั คับใช้ตงแต่
ั วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอํานาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
“คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตัง
จากสังฆมณฑลจันทบุรีให้ดาํ รงตําแหน่งผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้มาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที
กําหนดไว้โดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีปรากฏในตราสารจัดตังนิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากผู ้รับใบอนุญาตหรือผูแ้ ทนผู ้รับ
ใบอนุญาตให้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
๓๑

“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผู ้อํานวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ าํ นวยการ หมายความว่า รองผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ่วยผู ้อํานวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผู ้อํานวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการฝ่ ายสํานักบริหาร - ธุรการสํานักงาน” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากผูร้ บั
ใบอนุญาตหรือผูแ้ ทนผู ้รับใบอนุญาตให้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการฝ่ ายสํานักบริหาร – ธุรการสํานักงาน
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีเป็ นผูร้ กั ษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนีและ
ให้มอี าํ นาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจเกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามระเบียบนี
หมวด ๑
องค์ประกอบ และสมาชิกภาพ
ข้อ ๕ กรรมการฝ่ ายสํานักบริหาร - ธุรการสํานักงานประกอบด้วย
(๑) ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต
(๒) ผูจ้ ดั การ
(๓) ผูอ้ าํ นวยการ
(๔) รองผูอ้ าํ นวยการ
(๕) ผูช้ ่วยผู ้อํานวยการฝ่ ายสํานักบริหาร - ธุรการสํานักงาน
(๖) หัวหน้างานธุรการ
(๗) ผูช้ ่วยงานธุรการ
(๘) หัวหน้างานสารบรรณ
(๙) ผูช้ ่วยงานสารบรรณ
(๑๐) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
(๑๑) ผูช้ ่วยงานประชาสัมพันธ์
(๑๒) หัวหน้างานวิจยั เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓๒

(๑๓) ผูช้ ่วยงานวิจยั เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๑๔) หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน/ภายนอก
(๑๕) ผูช้ ่วยงานประกันคุณภาพภายใน/ภายนอก
(๑๖) ผูร้ บั ผิดชอบงานเลขาประสานงาน (งบประมาณ / โครงการ)
(๑๗) ผูร้ บั ผิดชอบงานมาตรฐานทีได้รบั มอบหมาย
(๑๘) ผูร้ บั ผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร
(๑๙) ผูร้ บั ผิดชอบงานสารสนเทศ (web site/ วารสาร)
ข้อ ๖ กรรมการ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) เป็ นคณะกรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการ (๕) - (๑๙) เป็ นคณะกรรมการจาก
การเลือกสรร/แต่งตัง
ข้อ ๗ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูแ้ ต่งตังคณะกรรมการ
ให้ผูอ้ าํ นวยการ เป็ นประธานคณะกรรมการ และผูช้ ่วยผู ้อํานวยการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู ้เรียนปฏิบตั ิ
หน้าทีเป็ นรองประธานคณะกรรมการ
ข้อ ๘ กรรมการตามข้อ ๕ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) พ้นจากตําแหน่งเมือมีคาํ สังของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
มิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ให้พ้นจากหน้าทีผู ้รับ
ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผู ้จัดการ ผูอ้ าํ นวยการ หรือ รองผูอ้ าํ นวยการ
ข้อ ๙ คณะกรรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๑๙) มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี และอาจได้รบั ตําแหน่งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และคณะกรรมการพิจารณาถอดถอน
ในกรณีทกรรมการตามข้อ
ี
๕ (๔) ถึง (๑๙) พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้มกี ารแต่งตังกรรมการแทนภายใน
๓๐ วัน และให้ผูไ้ ด้รบั แต่งตังมีวาระเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของผู ้ทีตนแทน
ข้อ ๑๐ การได้มาซึงคณะกรรมการ (๔) - (๑๙) ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา
คณะกรรมการฝ่ ายสํานักบริหาร – ธุรการสํานักงาน
หมวด ๒
บทบาทหน้าที
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบดังนีคือ
(๑) กําหนดนโยบายของฝ่ ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทีตอบสนองวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย
และสภาพความสําเร็จของโรงเรียน
(๒) กําหนดระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในฝ่ าย
(๓) กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ และปฏิทนิ ปฏิบตั ิงานประจําปี ของฝ่ าย
๓๓

(๔) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชนเพือการดําเนินงานของฝ่ ายให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
(๕) ให้คาํ ปรึกษาและคําแนะนําด้านการดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีกําหนดไว้ในแผนงาน
(๖) กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่ าย
(๗) กํากับดูแลให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในของฝ่ าย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและ
ปรับปรุงการดําเนินงานเพือการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก และการได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
(๘) ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี ของฝ่ าย
(๙) ดําเนินการตามทีปรากฏในระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียนกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าทีของ
คณะกรรมการฝ่ าย
(๑๐) รายงานผลการปฏิบตั ิงาน และผลการพัฒนางานด้านสํานักบริหาร – ธุรการสํานักงาน ต่อคณะกรรมการ
โรงเรียน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ข้อ ๑๒ ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการฝ่ าย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง
การดําเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ าย ให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีการทีคณะกรรมการกําหนดโดยให้มี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทีมีในขณะนัน
ให้ประธานคณะกรรมการฝ่ ายรายงานผลการประชุมต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึนไปภายใน ๗ วันนับแต่วนั ทีมี
การประชุม
หมวด ๓
การเพิมพูนประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๓ ประธานคณะกรรมการฝ่ ายมีหน้าทีพัฒนาและฝึ กอบรม คณะกรรมการให้เพิมพูนความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพือให้ปฏิบตั หิ น้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพทังปัจจุบนั และอนาคต
ข้อ ๑๔ เพือประโยชน์ในการพัฒนาคณะกรรมการให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอาจกําหนดให้มกี ารพัฒนา
คณะกรรมการดังนี
(๑) การไปศึกษา ฝึ กอบรมหรือดูงาน
(๒) การปฏิบตั ิงานวิจยั ทีเกียวข้องกับงานการประกันคุณภาพสถานศึกษาด้านสํานักบริหาร - ธุรการสํานักงาน
(๓) การปฏิบตั ิงานด้านสํานักบริหาร - ธุรการสํานักงาน
(๔) การไปเพิมพูนความรูป้ ระสบการณ์งานต่าง ๆ ด้านสํานักบริหาร - ธุรการสํานักงาน
(๕) การอืนใดทีจําเป็ นหรือเหมาะสมเพือประโยชน์ในการพัฒนา
กรณีของการฝึ กอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวิธีการอืน ๆ ให้ขนอยู
ึ ่กบั ลักษณะหน้าทีของกรรมการแต่ละราย
ข้อ ๑๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรักษาการตามระเบียบนี

๓๔

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียน
เพือให้การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุง่ สู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จึงได้กาํ หนดระเบียบว่า
ด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายบริการ และกิจการนักเรียน ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีว่าด้วยเรืองคณะกรรมการฝ่ ายบริการและ
กิจการนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้บงั คับใช้ตงแต่
ั วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอํานาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
“คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตัง
จากสังฆมณฑลจันทบุรีให้ดาํ รงตําแหน่งผูร้ บั ใบอนุญาต ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้มาจากการ
สรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการทีกําหนดไว้
โดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรีย นคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีปรากฏในตราสารจัดตังนิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุญาตให้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
๓๕

“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุ งเทพฯ หรือ โรงเรีย น
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผู อ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุ งเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า รองผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียน
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ่วยผู ้อํานวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผู ้อํานวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากประธาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียน
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีเป็ นผูร้ กั ษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนีและ
ให้มอี าํ นาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจเกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามระเบียบนี
หมวด ๑
องค์ประกอบ และสมาชิกภาพ
ข้อ ๕ กรรมการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียนประกอบด้วย
(๑) ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต
(๒) ผูจ้ ดั การ
(๓) ผูอ้ าํ นวยการ
(๔) รองผูอ้ าํ นวยการ
(๕) ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียน
(๖) ผูร้ บั ผิดชอบงานบริการและกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย
(๗) ผูร้ บั ผิดชอบงานบริการและกิจการนักเรียนระดับประถม
(๘) ผูร้ บั ผิดชอบงานบริการและกิจการนักเรียนระดับมัธยม
(๙) ผูร้ บั ผิดชอบงานบริการและกิจการนักเรียนระดับอาชีวะ
ข้อ ๖ กรรมการ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) เป็ นคณะกรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการ (๕) - (๙) เป็ นคณะกรรมการจากการ
เลือกสรร/แต่งตัง
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ข้อ ๗ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูแ้ ต่งตังคณะกรรมการ
ให้ผูอ้ าํ นวยการ เป็ นประธานคณะกรรมการ และผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียนปฏิบตั ิ
หน้าทีเป็ นรองประธานคณะกรรมการ
ข้อ ๘ กรรมการตามข้อ ๕ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) พ้นจากตําแหน่งเมือมีคาํ สังของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
มิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ มูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ให้พน้ จากหน้าทีผูร้ บั
ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ หรือ รองผูอ้ าํ นวยการ
ข้อ ๙ คณะกรรมการโรงเรียนตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๙) มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๓ ปี และอาจได้รบั ตําแหน่งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และคณะกรรมการพิจารณาถอดถอน
ในกรณีทกรรมการตามข้อ
ี
๕ (๔) ถึง (๙) พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้มกี ารแต่งตังกรรมการแทน
ภายใน ๓๐ วัน และให้ผูไ้ ด้รบั แต่งตังมีวาระเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของผูท้ ตนแทน
ี
ข้อ ๑๐ การได้มาซึงคณะกรรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๙) ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการบริการและกิจการนักเรียน
หมวด ๒
บทบาทหน้าที
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบดังนีคือ
(๑) กําหนดนโยบายของฝ่ ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านงานบริการและกิจการนักเรียนของ
นักเรียนทีตอบสนองวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และสภาพความสําเร็จของโรงเรียน
(๒) กําหนดระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในฝ่ าย
(๓) กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ และปฏิทนิ ปฏิบตั ิงานประจําปี ของฝ่ าย
(๔) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชนเพือการดําเนินงานบริการและ
กิจการนักเรียนให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
(๕) ให้คาํ ปรึกษาและคําแนะนําด้านการดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีกําหนดไว้ในแผนงาน
(๖) กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่ าย
(๗) กํา กับดู แลให้มีร ะบบการประกันคุณภาพภายในของฝ่ าย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและ
ปรับปรุงการดําเนินงานเพือการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก และการได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
(๘) ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี ของฝ่ าย
(๙) ดํา เนินการตามทีปรากฏในระเบีย บ ประกาศต่ า ง ๆ ของโรงเรีย นกํา หนดให้เ ป็ นอํา นาจหน้า ทีของ
คณะกรรมการฝ่ าย
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(๑๐) รายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการดําเนินงานบริการและกิจการนักเรียนโดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน
ข้อ ๑๒ ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการฝ่ าย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง
การดําเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ าย ให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีการทีคณะกรรมการกําหนดโดยให้มี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทีมีในขณะนัน
ให้ประธานคณะกรรมการฝ่ าย รายงานผลการประชุมต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึนไปภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที
มีการประชุม
หมวด ๓
การเพิมพูนประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๓ ประธานคณะกรรมการฝ่ าย มีหน้าทีพัฒนาและฝึ กอบรม คณะกรรมการให้เพิมพูนความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพือให้ปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพทังปัจจุบนั และอนาคต
ข้อ ๑๔ เพือประโยชน์ในการพัฒนาคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอาจกํา หนดให้มีก ารพัฒนา
คณะกรรมการดังนี
(๑) การไปศึกษา ฝึ กอบรมหรือดูงาน
(๒) การปฏิบตั ิงานวิจยั ทีเกียวข้องกับงานบริการและกิจการนักเรียน
(๓) การปฏิบตั ิงานด้านบริการและกิจการนักเรียน
(๔) การไปเพิมพูนความรูป้ ระสบการณ์งานต่าง ๆ ด้านงานบริการและกิจการนักเรียน
(๕) การอืนใดทีจําเป็ นหรือเหมาะสมเพือประโยชน์ในการพัฒนา
กรณีของการฝึ กอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวิธีการอืน ๆ ให้ขนอยู
ึ ่กบั ลักษณะหน้าทีของกรรมการแต่ละราย
ข้อ ๑๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรักษาการตามระเบียบนี
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ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรืองการบริหารงานบุคคลครู บุคลากรทางการศึกษา
เพือให้การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุง่ สู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จึงได้กาํ หนดระเบียบว่า
ด้วยเรืองการบริหารงานบุคคลดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้บงั คับใช้ตงแต่
ั วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอํา นาจของคณะกรรมการโรงเรีย น
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบอืน ๆ ทีขัดกับระเบียบนี
ข้อ ๔ ในระเบียบนี
“คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจัทบุรี ” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่ งตังจาก
สังฆมณฑลจันทบุรีให้ดาํ รงตําแหน่งผู แ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต ผู ร้ บั ใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การ ผู อ้ ํานวยการ โรงเรีย นใน
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้มาจากการ
สรรหาของคณะกรรมการกลุม่ โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบรีตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการทีกําหนดไว้โดย
คณะกรรมการกลุม่ โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน ”หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรีย นคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีปรากฏในตราสารจัดตังนิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุญาตให้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
๓๙

“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรีย น
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผู อ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุ งเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ าํ นวยการ หมายความว่า รองผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ครู” หมายความว่า ครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัด
มิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่าบุคคลทีทําหน้าทีอืนๆ ในโรงเรียนตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ยกเว้นครู ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชัวคราว
หมวด ๑
บททัวไป
ข้อ ๕ การเรีย กร้อ งหรือการได้มาซึงสิทธิหรือประโยชน์ตามระเบีย บนีไม่เป็ นการตัดสิทธิหรื อประโยชน์ทีครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พึงได้ตามกฎหมายอืน
ข้อ ๖ ให้ผูร้ บั ใบอนุญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาตครู และบุคลากรทางการศึกษา ตกลงจ่ายและรับเงินเดือนหรือค่า
สอนไม่ตํากว่า อัตราตามทีทางราชการกํา หนดหรือ ตามระเบีย บว่า ด้วย บัญชีเ งิน เดือ นโรงเรีย นคาทอลิก สังกัด
สังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๗ การขอแต่งตังหรือบรรจุครู ตอ้ งมีสญั ญาต่อกันระหว่างผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตกับครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยจะกําหนดระยะเวลาการจ้างไม่ได้ เว้นแต่ครูทเป็
ี นชาวต่างประเทศ และครูอตั ราจ้าง
ข้อ ๘ ผูร้ บั ใบอนุญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต จะหักเงินเดือน ค่าสอน ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและ
ค่าทํางานล่วงเวลาในวันหยุดไม่ได้ เว้นแต่หกั เพือปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองการทํางานของครู ใหญ่และครู
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒

๔๐

หมวด ๒
ความประพฤติ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข้อ ๙ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็ นผูใ้ ห้การศึกษาอบรม จึงต้องประพฤติตนเป็ นแบบฉบับทีดีแก่นกั เรียนในทุก
สถานทีและทุกโอกาส
ข้อ ๑๐ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงเป็ นผูศ้ รัทธา และปฏิบตั ิตามหลักศาสนาทีตนนับถืออย่างสมําเสมอพร้อมทัง
เคารพและให้เกียรติศาสนาอืน
ข้อ ๑๑ ครู และบุคลากรทางการศึก ษาพึงประพฤติปฏิบ ตั ิตนตามระเบีย บคุ รุ สภาว่า ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๑๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงแต่งกายให้เรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
ข้อ ๑๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงปฏิบตั ิตนต่อบุคคลอืนอย่างสุภาพชน และไม่ร่วมมือกับผูอ้ ืนโดยใช้อาํ นาจ
หน้าทีเพือประโยชน์อนั มิชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๑๔ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงละเว้นจากการใช้อาํ นาจ และหน้าทีในทางทีผิด ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรือ
ทางอ้อม
ข้อ ๑๕ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงส่งเสริม หรือสนับสนุ น ให้เกิดบรรยากาศแห่งความรัก ความสามัคคีและ
ความมีระเบียบวินยั ในโรงเรียนและชุมชน
ข้อ ๑๖ ความประพฤติททางโรงเรี
ี
ยนถือว่าเป็ นความผิดร้ายแรง
(๑๖.๑) การกระด้างกระเดืองต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(๑๖.๒) ประพฤติตนเป็ นคนเสเพล เสพของมึนเมาจนเป็ นเหตุให้แสดงกิริยาอาการทีไม่สามารถ ครองสติได้
(๑๖.๓) เป็ นผูห้ มกมุน่ ในการพนัน มีหนีสินรุงรัง หรือกระทําผิดทางอาญา
(๑๖.๔) ประพฤติทางชูส้ าว หรือประกอบอาชีพทีไม่เหมาะสมกับสภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา
หมวด ๓
หน้าทีพืนฐานของครู และบุคลากรทางการศึกษาตามทีได้รบั มอบหมาย
หน้าทีครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปกครองนักเรียนและหน้าทีการสอน
ข้อ ๑๗ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงมีความรักความเมตตาต่อนักเรียน เสมือนบิดามารดามีต่อบุตร
ข้อ ๑๘ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าทีอบรมสังสอนนักเรียนให้มคี วามประพฤติเรียบร้อย มีมารยาทดี
งาม มีความตังใจศึกษาเล่าเรียนทังประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ข้อ ๑๙ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าทีร่วมกันในการควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบแถว
ข้อ ๒๐ ครู และบุคลากรทางการศึก ษาทีจะเข้าสอนในคาบเรีย นต่อ ไปหลังจากเวลาพัก ให้ควบคุมดูแลความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนส่วนครูอืนๆ ให้ประจําอยู่ในทีทีได้รบั มอบหมาย
ข้อ ๒๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูส้ อนจะอนุ ญาตให้นกั เรียนทีขาดเรียน หรือมาสายเข้าห้องเรียนได้ เมือมี
ใบอนุญาตเข้าห้องเรียนจากครู และบุคลากรทางการศึกษาฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ข้อ ๒๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงควบคุมดูแลนักเรียนในห้องเรียนให้อยู่ในระเบียบวินยั เสมอ
๔๑

ข้อ ๒๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงดูแลเอาใจใส่ และรู จ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล เพือแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดี
ยิงขึน
ข้อ ๒๔ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงสํารวจเวลาเรียนของนักเรียนทุกครังทีเข้าสอน นักเรียนทีมาสาย ป่ วย ลา
ขาดเรียนเป็ นประจํา ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาติดตามและรายงานผลให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ เพือดําเนินการ
ช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป
ข้อ ๒๕ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงตรวจตรามิให้นกั เรียนนํา หรือพกพาอาวุธ สือลามก สิงเสพติด และสิงทีไม่
เหมาะสมอืนๆ เข้ามาในโรงเรียน
ข้อ ๒๖ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงเอาใจใส่ปลูกฝังนักเรียนให้รกั ษาความสะอาดเรียบร้อยของสมุดทํางาน
ห้องเรียน สิงแวดล้อมในโรงเรียน และอนามัยทัวไปของนักเรียนเป็ นประจําทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิงการแต่งกาย และ
ทรงผมให้เป็ นไปตามระเบียบของโรงเรียน
ข้อ ๒๗ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่ละทิงห้องเรียน และให้นกั เรียนอยู่ตามลําพังโดยพลการ เมือครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีกิจธุระจําเป็ นต้องออกจากห้องเรียนต้องแจ้งให้ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ หรือ ผูท้ ได้
ี รบั มอบหมาย
ทราบเพือส่งครู และบุคลากรทางการศึกษา ไปแทน (ระเบียบฝ่ ายวิชาการ)
ข้อ ๒๘ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่มสี ทิ ธิไล่นกั เรียนออกจากห้องเรียน ในกรณีทนัี กเรียนทําผิดร้ายแรง หรือก่อ
ความไม่สงบในห้องเรียน ต้องแจ้งให้ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ หรือฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทราบ
ข้อ ๒๙ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนพึงบันทึกความประพฤติของนักเรียนในชันเรียนของตนในสมุดบันทึก
ความประพฤติ
ข้อ ๓๐ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานอืนเพือการปกครองและอบรมนักเรียนให้
เกิดประสิทธิผลดียงขึ
ิ น
ข้อ ๓๑ ครู และบุคลากรทางการศึก ษาพึงทํา หน้า ทีครู เ วรด้วยความเสีย สละ ตามทีทางโรงเรีย นมอบหมายและ
จดบันทึกรายวันเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน
ข้อ ๓๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน หรือ
นักศึกษา
ข้อ ๓๓ ครู ประจํา ชันมีหน้า ทีทํา บัญชีเ รียกชือ สมุดวัดผล สมุดรายงานประจํา ตัวนัก เรีย นและเอกสารต่ า งๆ ให้
เรียบร้อย และเป็ นปัจจุบนั
ข้อ ๓๔ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงควบคุม ตรวจการทดสอบด้วยตนเอง กรอก และรวมคะแนนให้เป็ นไป
อย่างละเอียดถีถ้วน ถูกต้อง ยุติธรรม เรียบร้อย และให้ถือว่าการวัดผลการเรียนของนักเรียนตามวัตถุประสงค์เป็ น
หน้าทีอันสําคัญยิง
ข้อ ๓๕ ครู และบุคลากรทางการศึก ษาพึงสํานึก ว่า การสอนวิชาการเป็ นหน้า ทีทีสําคัญของครู ฉะนัน ให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเตรียมการสอนทุกวัน โดยบันทึกการสอนล่วงหน้า เข้าสอนให้ตรงตามเวลา และทําการสอนอย่าง
เต็มที ให้การบ้านอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงวิชาอืนๆ และวันหยุดด้วย ส่วนการตรวจและแก้การบ้านของนักเรียนต้อง
ได้รบั การเอาใจใส่อย่างดี และสมําเสมอ
๔๒

ข้อ ๓๖ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงปฏิบตั ิขณะทําการสอนดังนี
(๓๖.๑) ให้ยนื ขณะทําการสอน
(๓๖.๒) เมือสังงานนักเรียนแล้วควรเดินตรวจเพือแก้ไข แนะนํา หรือชีแจงให้นกั เรียนทียังไม่เข้าใจ
(๓๖.๓) ดูแลนักเรียนให้อยู่ในบรรยากาศการเรียนการสอน
(๓๖.๔) จัดให้นกั เรียนมีงานทําอยู่เสมอ เพือฝึ กทักษะการเรียนรู ้ และรักษาระเบียบวินยั ในชันเรียน
(๓๖.๕) ส่งเสริม และปลูกฝังให้นกั เรียนรูจ้ กั รักษา อุปกรณ์ เครืองใช้ สือการสอน ในห้องเรียน อยู่เสมอ
(๓๖.๖) ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีเรียนอ่อน และส่งเสริมสนับสนุ นนักเรียนทีเรียนดี มีความสามารถ
พิเศษให้ดมี ากยิงขึน
(๓๖.๗) เอาใจใส่ และกวดขันเรืองลายมือ ปลูกฝังนิสยั การมีระเบียบเรียบร้อยในการทํางานของนักเรียน
ข้อ ๓๗ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พึง เอาใจใส่ ใ นการเรี ย น การสอนอย่ า งเต็ มที โดยไม่ท าํ งานส่ ว นตัว
รับประทานอาหาร ดืมเครืองดืม อ่านหนังสือพิมพ์ หรือใช้เครืองมือสือสารเพือกิจส่วนตัวในขณะปฏิบตั ิหน้าที
ข้อ ๓๘ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงอยู่ทห้ี องพักครูเตรียมการสอน ตรวจแก้สมุดงานของนักเรียนหรือทํางาน
ตามทีได้รบั มอบหมาย
ข้อ ๓๙ ห้องพักครูเป็ นห้องทํางานโดยส่วนรวมของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ฉะนันครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาพึงรักษาความเป็ นระเบียบเรียบร้อย ความสงบเงียบ ไม่ควรสนทนา ส่งเสียงดัง หรือนําของมารับประทาน
ข้อ ๔๐ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงให้ความช่วยเหลือเพือนครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน และมีหน้าที
เข้าสอนแทนครู และบุคลากรทางการศึกษาทีขาดตามทีผูอ้ าํ นวยการหรือผูท้ ได้
ี รบั มอบหมาย เห็นสมควร
ข้อ ๔๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงตังใจค้นคว้าหาความรู ้ รวมทังเทคนิคในการสอนเพิมเติมอยู่เสมอ เพือให้
การสอนของตนมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพยิงขึน ทังยังเป็ นการพัฒนาวิชาชีพของตน
หมวด ๔
กําหนดเวลา วันหยุด และการขอลา
ข้อ ๔๒ กําหนดเวลาทํางานปกติของโรงเรียน มีดงั นี
(๔๒.๑) เวลาทีโรงเรียนเปิ ดสอนตามทีได้รบั อนุญาต
(๔๒.๒) เวลาทีโรงเรียนกําหนดให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบตั ิของโรงเรียนในระหว่างวันหยุด
๑) ให้ครูผลัดเปลียนกันทําหน้าทีครูเวร
๒) ประชุมหรืออบรมเพือพัฒนาการเรียนการสอน
๓) จัดทํากิจกรรมต่างๆ ทีเกียวกับกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร
๔) ปฏิบตั ิงานเพือเตรียมการสอนเป็ นเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน ก่อนวันเปิ ดภาคเรียนของปี การศึกษาใหม่
๕) ให้มาสอนชดเชย
ข้อ ๔๓ ชัวโมงสอนของครู และบุคลากรทางการศึกษา
(๔๓.๑) ผูอ้ าํ นวยการ สอนไม่เกิน ๔ ชัวโมง/สัปดาห์
(๔๓.๒) ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ สอนไม่เกิน ๖ ชัวโมง/สัปดาห์
๔๓

(๔๓.๓) ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย สอนไม่เกิน ๒๕ ชัวโมง/สัปดาห์
(๔๓.๔) ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษา สอนไม่เกิน ๒๕ ชัวโมง/สัปดาห์
(๔๓.๖) ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอนไม่เกิน ๒๒ ชัวโมง/สัปดาห์
(๔๓.๗) ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึนไป สอนไม่เกิน ๒๐ ชัวโมง/สัปดาห์
(๔๓.๘) ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. ปวส. สอนไม่เกิน ๒๐ ชัวโมง/สัปดาห์
ชัวโมงสอนข้างต้นไม่รวมถึงเวลาในการเตรียมการสอน ตรวจงาน ประเมินผลงาน หรือหน้าทีทีต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔๔ เวลาพัก
เวลาพักของครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ถอื ตามระเบียบปฏิบตั ิของโรงเรียน
ข้อ ๔๕ วันหยุดของครู และบุคลากรทางการศึกษา
(๔๕.๑) วันหยุดประจําสัปดาห์ ตามทีได้รบั อนุญาต
(๔๕.๒) วันหยุดภาคเรียน
(๔๕.๓) วันหยุดตามคําสัง หรือประกาศของทางราชการ
(๔๕.๔) วันหยุดตามประเพณี
(๔๕.๕) วันทีโรงเรียนสังให้หยุดเรียน
ข้อ ๔๖ การหยุดพักผ่อนประจําปี
วันหยุดพักผ่อนประจําปี ของครู และบุคลากรทางการศึกษาถือวันหยุดปิ ดภาคเรียนตามทีโรงเรียนกําหนด
ข้อ ๔๗ การลาป่ วย
(๔๗.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องแจ้งการป่ วยให้ทางโรงเรียนทราบโดยเร็วทีสุด
และยืนขอลาป่ วยในวันแรกทีมาทํางานต่อผูอ้ าํ นวยการ และผูอ้ าํ นวยการให้ยนขอลาป่
ื
วยต่อผูจ้ ดั การ
(๔๗.๒) ในกรณีทป่ี วยตังแต่ ๓ วันทํางานขึนไป ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องแสดงใบรับรองแพทย์ของ
แพทย์แผนปัจจุบนั ชันหนึง หรือของสถานพยาบาลราชการ
(๔๗.๓) ในรอบปี การศึกษาหนึง ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถลาป่ วยได้ดงั นี
๑) กรณีเจ็บป่ วยธรรมดา ให้ลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันทํางาน
๒) กรณีการเจ็บป่ วยทีต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ลาได้ไม่เกิน ๖๐ วันทํางาน
ข้อ ๔๘ การลาคลอด
(๔๘.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสทิ ธิลาคลอดครรภ์หนึงไม่เกิน ๔๕ วัน (โดยไม่ถอื เป็ นวันลาป่ วย)
(๔๘.๒) ในการลาคลอด ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องส่งใบลาล่วงหน้า หรือส่งในวันคลอด
(๔๘.๓) ในกรณีทไม่
ี ได้ลาก่อนคลอด ให้แจ้งการลาภายใน ๓ วัน
ข้อ ๔๙ การลากิจ
(๔๙.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสทิ ธิลากิจได้ไม่เกิน ๑๐ วัน ในหนึงปี การศึกษา
(๔๙.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องยืนใบลากิจล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน ในกรณี จาํ เป็ นทีไม่สามารถ
ยืนได้ตอ้ งแจ้งการลาให้โรงเรียนทราบโดยเร็วทีสุด
๔๔

ข้อ ๕๐ การลาเพือรับราชการทหาร
(๕๐.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสทิ ธิลาเพือรับราชการทหาร เพือฝึ กวิชาทหาร หรือเพือทดลองความ
พรังพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารได้ไม่เกิน ๖๐ วัน โดยยืนลาต่อโรงเรียนล่วงหน้า หลังรับหมายเรียก
ภายใน ๓ วัน
(๕๐.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสทิ ธิได้รบั ค่าจ้างปกติตามจํานวนวันลาทีปรากฏตามหมายของราชการ
ทหาร
(๕๐.๓) ในกรณีทครู
ี และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั มอบหมายของราชการทหารให้เข้ารับราชการเกิน ๖๐
วัน ครูจะไม่ได้รบั ค่าจ้างในส่วนทีเกินจาก ๖๐ วัน
ข้อ ๕๑ การลาเพือฝึ กอบรมระหว่างปิ ดภาคเรียน
(๕๑.๑) ในระหว่างปิ ดภาคเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิได้รบั อนุ ญาตให้ไปศึกษาต่อเพิมเติม
หรือรับการฝึ กอบรมในวิชาทีเป็ นประโยชน์ต่องานทีครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิตามทีผูร้ บั ใบอนุญาตอนุมตั ิ
(๕๑.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะต้องยืนเรืองขออนุ ญาตไปศึกษาต่อเพิมเติมล่วงหน้าก่อนปิ ดภาค
เรียนหรือก่อน 1 เดือน โดยระบุจาํ นวนวันลาอย่างชัดเจนและไม่เกิน ๓๐ วัน
(๕๑.๓) เมือพ้นเวลาอบรมนีแล้ว ผูร้ บั ใบอนุ ญาตอาจสังให้ครู และบุคลากรทางการศึก ษาปฏิบตั ิงานของ
โรงเรียนเป็ นการทดแทนงานทีมิได้ปฏิบตั ิระหว่างปิ ดภาคเรียนได้
ข้อ ๕๒ การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจั ย์
(๕๒.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาทีไม่เคยอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮจั ย์ และสอนในโรงเรียนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี มีสทิ ธิลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน โดยได้รบั เงินเดือนตามปกติ
(๕๒.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องยืนใบลาอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮจั ย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๓
เดือน และในกรณีทโรงเรี
ี ยนยังหาครูแทนไม่ได้ โรงเรียนอาจยับยังการลานันไว้ก่อนเพือให้ลาในปี ต่อไปได้
ข้อ ๕๓ การแจ้งการลา
เมือมีเหตุจาํ เป็ นต้องขอลาหยุดงาน สําหรับผูอ้ าํ นวยการให้ยนต่
ื อผูจ้ ดั การ แต่ถา้ เป็ นผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ หรือ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ยนใบลาต่
ื
อผูอ้ าํ นวยการ
ข้อ ๕๔ การนับวันลา
(๕๔.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาทีมาทํางานสาย หรือกลับก่อนเวลา รวม 5 ครัง โรงเรียนถือว่าเป็ นการ
ลากิจ 1 วัน
(๕๔.๒) ให้นบั วันหยุดทีคันระหว่างวันลาเป็ นวันลาด้วย ยกเว้นการลาป่ วย
(๕๔.๓) ในกรณีทครู
ี และบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถทํางานได้เนืองจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย
เนืองจากการทํางานให้โรงเรียนซึงมีสาเหตุจากงานโดยตรง ไม่ถอื เป็ นวันลาป่ วยของครู และบุคลากรทางการศึกษา
(๕๔.๔) การมาทํางานสาย หรือกลับก่อนเวลา โดยไม่ได้รบั อนุญาตถือเป็ นความบกพร่องต่อหน้าที

๔๕

หมวดที ๕
เรือง เงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ
สวัสดิการและการสงเคราะห์อนื ๆ
ข้อ ๕๕ การสรรหา การบรรจุครู และบุคลากรทางการศึกษา และเงินเดือน
(๕๕.๑) โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี สรรหาบุคลากรตามคุณสมบัติ และความสามารถที
สอดคล้องกับมาตรฐานด้านครูในรูปแบบและวิธีการทีเหมาะสมโดยมีขนตอนดั
ั
งนี
(๕๕.๑.๑) จัดให้มคี ณะกรรมการสรรหา และคัดเลือกครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอย่าง
ชัดเจน
(๕๕.๑.๒) จัดให้มีการประกาศวุฒิการศึก ษาและคุณสมบัติของครู และบุคลากรทางการศึก ษาที
ต้องการรับ
(๕๕.๑.๓) จัดให้มกี ารคัดเลือก ทดสอบความรู พ้ ืนฐานในรายวิชาเอกและทีเกียวข้อ งกับหน้าทีหรือ
ตําแหน่งงาน
(๕๕.๑.๔) จัดให้มกี ารสัมภาษณ์และตรวจสอบประวัติก่อนเข้าสู่การทดลองงาน
(๕๕.๑.๕) จัดให้มที ดลองงานและประเมินครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นระยะเวลา ๑๘๐ วันก่อน
ทําการพิจารณาบรรจุเข้าเป็ นครูตามระเบียบราชการ และระหว่างทดลองงานจัดทําสัญญา
จ้างพิเศษเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจ่ายค่าตอบแทนตามวุฒกิ ารศึกษา
(๕๕.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รบั เงินเดือนประจําวุฒติ ามอัตราทีโรงเรียนบรรจุ และจะได้รบั
เงินเดือน แต่ละเดือนอย่างช้าภายในวันที ๓ ของเดือนถัดไป
(๕๕.๓) เงินเดือ นครู และบุคลากรทางการศึก ษาเป็ นไปตามวุฒิก ารศึก ษาทีโรงเรีย นคาทอลิก สังกัด
สังฆมณฑลจันทบุรีกาํ หนด และสอดคล้องกับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือค่าแรงขันตําทีกําหนด
(๕๕.๔) การปรับฐานเงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษาเมือมีการประกาศขึนเงินเดือนข้าราชการต้อง
ได้รบั การพิจารณาและประกาศใช้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคณะกรรมการ รสจ.
ข้อ ๕๖ การปรับวุฒิเงินเดือน
(๕๖.๑) ได้รบั การอนุมตั ิเห็นชอบจากผูบ้ ริหารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(๕๖.๒) เป็ นไปตามตําแหน่ง หรืออัตราทีทางโรงเรียนกําหนดและ ตามระเบียบของโรงเรียนคาทอลิกสังกัด
สังฆมณฑลจันทบุรี
(๕๖.๓) เป็ นครู และบุคลากรทางการศึกษาทีมีคุณภาพ และร่วมมือกับผูบ้ ริหารอย่างดี
(๕๖.๔) การปรับวุฒสิ ูงกว่าปริญญาตรีจะต้องได้รบั การพิจารณาจากผูบ้ ริหาร อนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
เรียนว่าเป็ นวุฒแิ ละสาขาวิชาตามความต้องการของโรงเรียนซึงสามารถอนุญาตให้ปรับวุฒกิ ารศึกษาได้เมือเรียนจบ
(๕๖.๕) ทางโรงเรีย นจะปรับเงินเดือ นตามวุฒิใหม่ ตามระเบีย บว่า ด้วยบัญชีเ งินเดือนโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
(๕๖.๖) การปรับเงินเดือนตามวุฒิใหม่ ทางโรงเรีย นจะพิจารณาและอนุ มตั ิใ นเดือนเมษายน โดยครู และ
บุคลากรทางการศึกษาต้องยืนแบบคําร้องขอปรับวุฒพิ ร้อมเอกสารประกอบแสดงวุฒิการศึกษาใหม่ก่อนการพิจารณา
๔๖

อนุมตั ิเป็ นเวลา ๑ เดือนและโรงเรียนสามารถขอให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทํางานแสดงศักยภาพและคุณภาพ
ตามวุฒใิ หม่ประกอบการพิจารณา
ข้อ ๕๗ การขึนขันเงินเดือนประจําปี
ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยบัญชีเงินเดือน โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
(๔๗.๑) โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีมกี ารพิจารณาคุณภาพการปฏิบตั ิหน้าทีและพิจารณาขึนขัน
เงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก ปี การศึก ษา จะพิจารณาและอนุ มตั ิภายในเดือนมิถุนายน โดยให้แต่ละ
โรงเรียนประเมินการปฏิบตั ิหน้าทีของครู และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์และเครืองมือทีโรงเรียนจัดทําขึน หรือ
ใช้เครืองมือทีคณะกรรมการ รสจ. จัดทําขึน โดยแจ้งหัวข้อและวิธีการประเมินทีใช้ให้ครูทราบล่วงหน้า
(๕๗.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รบั การขึนเงินเดือนเมือทําการสอน หรือปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี ครู ทีประพฤติผิดระเบีย บโรงเรีย นในเรืองการทุ จ ริตหรือ ความผิดร้า ยแรงหรือ ประพฤติผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพจะไม่ได้รบั การพิจารณาขึนเงินเดือน
(๕๗.๓) โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ใช้ผงั บัญชีเงินเดือน ขันละ ๓๐๐ บาทซึงสอดคล้องและ
สัมพันธ์กบั อัตราเงินเดือนทีราชการประกาศใช้ ซึงจัดทําผังไว้ทละครึ
ี งขัน การขึนเงินเดือนสามารถเทียบขันทีแสดงไว้ใน
ผังบัญชี ทังนีได้กาํ หนดให้แต่ละวุฒกิ ารศึกษามีเพดานเงินสูงสุดตามทีกําหนดคือ ระดับตํากว่าปริญญาตรี ขันสูงสุดคือ
ขันที ๔๕ ระดับปริญญาตรี ขันสูงสุดคือขันที ๕๐ ปริญญาโทขันสูงสุดคือ ขันที ๕๐ และปริญญาเอกขันสูงสุดคือขันที
๕๕ หรือตามที รสจ. กําหนด
กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาทีทํางานครบ ๓ ปี ขนไปในการพิ
ึ
จารณาขึนเงินเดือนจะมีค่าประสบการณ์
วิชาชีพเพิมให้ตามที รสจ.กําหนด
(๕๗.๔) การเปลียนแปลงขันและผังบัญชีเ งินเดือนจะต้อ งได้ร บั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รสจ.
และสังฆมณฑลจันทบุรี
(๕๗.๕) ครู และบุคลากรทางการศึกษาทียังไม่ได้รบั การบรรจุครูตามระเบียบราชการจะต้องทําสัญญาการจ้าง
สอนกับโรงเรียนเป็ นรายปี และจะไม่ได้รบั การพิจารณาขึนเงินเดือนตามระเบียบนีจนกว่าจะมีประกาศเปลียนแปลงจาก
คณะกรรมการ รสจ.
ข้อ ๕๘ เงินรางวัลขวัญและกําลังใจโอกาสคริสต์มาสและปี ใหม่
จัดให้ในโอกาสคริสต์มาสเพือเป็ นขวัญและกําลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าทีทีได้รบั การ
บรรจุตามระเบียบราชการ โดยกําหนดให้ คนละ ๕,๐๐๐ บาท ครู และบุคลากรทางการศึกษาทีทํางานไม่ครบหนึงปี จะ
ได้รบั สวัสดิการนี ลดไปตามสัดส่วนทีสอดคล้องกับระยะเวลาทํางาน โดยคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัด
สังฆมณฑลจันทบุรี จะพิจารณาเปลียนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าครองชีพครู ตามสถานการณ์
ปัจจุบนั กรณีโรงเรียนใดไม่สามารถปฏิบตั ิตามระเบียบข้อนีได้ให้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร รสจ.
ข้อ ๕๙ เงินสวัสดิการบําเหน็ จสะสม และสวัสดิการนานปี
(๕๙.๑) สวัสดิการบําเหน็จสะสมโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
๑) เมือทําการสอนปี ที
๑ ถึงปี ที ๕ จะได้รบั เงินบําเหน็จสะสมปี ละ ๑,๐๐๐ บาท
๒) เมือทําการสอนถึงปี ที ๖ ถึงปี ที ๑๕ จะได้รบั เงินบําเหน็จสะสมปี ละ ๒,๐๐๐ บาท
๔๗

๓) เมือทําการสอนถึงปี ที ๑๖ ขึนไป จะได้รบั เงินบําเหน็จสะสมปี ละ ๒,๕๐๐ บาท
ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รบั เงินสวัสดิการบําเหน็จได้เมือครู และบุคลากรทางการศึกษาลาออก และ
ทําการสอนไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี โดยไม่มดี อกเบีย ให้เริมนับอายุงานตังแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๑ และใช้ระเบียบนีเมือมี
การประกาศใช้อย่างเป็ นทางการ โดยยึดถือเอกสารการบรรจุครูเป็ นหลัก
(๕๙.๒) สวัสดิการนานปี โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
(๕๙.๒.๑) เมือบุคลากรปฏิบตั ิหน้าทีในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีนบั ตังแต่วนั บรรจุ
ครบ ๑๕ ปี จะได้รบั เงินสวัสดิการนานปี จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐บาท ครบ ๒๐ปี จะได้รบั เงิน
สวัสดิการนานปี จํานวน ๕,๐๐๐ บาท ครบ ๒๕ ปี จะได้รบั เงินสวัสดิการนานปี จํานวน
๕,๐๐๐ บาท และโรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้เกียรติแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม
ความเหมาะสม
(๕๙.๒.๒) กรณีโรงเรียนทีมีการให้สวัสดิการครูนานปี ในโรงเรียนก่อนระเบียบนี ให้ยึดอัตราบําเหน็จ
สะสมเดิมแก่ ครู และบุคลากรทางการศึก ษาทีเคยได้ร บั สวัสดิก ารนานปี ๑๕,๒๐,๒๕
มาแล้ว โดยยึดตามอายุ งานทีเคยได้รบั ในปัจจุบนั เป็ นฐานในการคิด โดยมีหลัก ในการ
ดําเนินการดังนี
๑) กรณีทครู
ี และบุคลากรทางการศึกษายังไม่เคยได้รบั สวัสดิการนานปี ใดๆ นอกจาก
สวัสดิการทํางานครบ ๒๕ ปี ตามระเบียบ รสจ.เดิม ให้ใช้ระเบียบข้อ ๕๙.๑ ในการ
คิดบําเหน็จสะสมรายปี ยอ้ นหลังให้ แต่จะไม่ได้รบั เงินนานปี ยอ้ นหลัง
๒) กรณี ทีครู และบุคลากรทางการศึกษาเคยได้รบั สวัสดิการนานปี ทีโรงเรียนจัดให้
๑๐,๑๕,๒๐,๒๕ ปี ให้ใช้ระเบียบสวัสดิการบําเหน็จสะสมเดิมจนถึงปี ปจั จุบนั และ
เริมใช้ระเบียบใหม่ข ้อ ๕๙.๑ ในปี การศึกษาถัดไป
๓) กรณี ครู และบุคลากรทางการศึกษาทีได้รบั สวัสดิการนานปี ทีโรงเรียนจัดให้เกิน
๒๕ ปี ให้ใช้สวัสดิการบําเหน็จสะสมเดิมจนจบอายุงาน ตัวอย่าง
(๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ก. อายุงาน ๑๘ ปี ไม่เคยได้สวัสดิการนานปี
จะได้รบั บําเหน็จสะสมรายปี ตามระเบียบข้อ ๕๙.๑ แต่จะไม่ได้รบั ย้อนหลัง
สวัสดิการนานปี ๑๕,๐๐๐ บาท
(๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ข. อายุงาน ๑๖ ปี เคยได้รบั สวัสดิการนานปี ที
โรงเรียนจัดให้ตอนครบ ๑๕ ปี จะรับสวัสดิการบําเหน็จสะสมตามระเบียบ
เดิมถึงปัจจุบนั และเริมใช้ระเบียบใหม่ข ้อ ๕๙.๑ ในปี การศึกษาถัดไป
(๓) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ง. อายุงาน ๓๑ ปี เคยได้รบั สวัสดิการนานปี
ทีโรงเรียนจัดให้เมือครบ ๑๕,๒๐,๒๕ ปี จะได้รบั สวัสดิการบําเหน็จสะสม
ตามระเบียบเดิมจนจบอายุงาน

๔๘

(๕๙.๒.๓) ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะไม่ได้รบั สวัสดิการบําเหน็จสะสมเมือจงใจกระทําการให้
โรงเรียนได้รบั ความเสียหายในการออกจากหน้าทีของตนหรือ กรณีทีลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าตามระเบียบ
ข้าราชการครูกาํ หนด ทําให้โรงเรียนได้รบั ความเสียหายในการจัดการเรียนการสอนปกติ
ข้อ ๖๐ การหัก หรืองด ขึนขันเงินเดือนประจําปี
(๖๐.๑) ผูบ้ ริหารของโรงเรียนมีสิทธิหกั หรือ งดเงินเดือนขึนขันประจําปี ในกรณี ทีครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาบกพร่องในการปฏิบตั ิหน้าที ของตน หรือในกรณีททํี าให้ผูบ้ ริหารหรือโรงเรียนได้รบั ความเสียหายโดยเป็ นไปตาม
ระเบียบของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีกาํ หนดไว้ในคู่มอื ครู รสจ.
(๖๐.๒) ผูบ้ ริหารของโรงเรียนมีสิทธิให้รางวัลในกรณี ทีครู และบุคลากรทางการศึกษาทําการดีพิเศษ ตาม
หลักเกณฑ์และประเภททีโรงเรียนกําหนดไว้ ทังนีโดยใช้แบบประเมินการปฏิบตั ิหน้าทีครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบการพิจารณา
(๖๐.๓) ครู และบุคลากรทางการศึกษาทีไปสอบบรรจุจะไม่ได้รบั การพิจารณาขึนเงินเดือนและสวัสดิการในการ
พัฒนาวิชาชีพเป็ นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี การศึกษา
ข้อ ๖๑ เงินสมทบ ๓ %
โรงเรียนส่งเงินสมทบ ๓ % ให้กองทุนสงเคราะห์ของ สช. ส่วนเงินสมทบ ๑๒% ของผูบ้ ริหารทีปฏิบตั ิหน้าที
ในโรงเรียนให้ยกเป็ นของโรงเรียนเมือไม่ปฏิบตั ิหน้าทีในโรงเรียนแล้ว และให้ทาํ การโอนย้ายตามตําแหน่งทีรับผิดชอบ
หรือจําหน่ายออกเมือพ้นหน้าทีรับผิดชอบเกียวกับการบริหารโรงเรียน
ข้อ ๖๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสมรส
ในกรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสมรส โรงเรียนจะช่วยงานในวงเงิน คนละ ๓,๕๐๐ บาท
ข้อ ๖๓ สวัสดิการเกษียณอายุครู และบุคลากรทางการศึกษา
(๖๓.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบตั ิหน้าทีในโรงเรียนได้จนถึงอายุ ๖๐ ปี จึงเกษียณอายุ โดย
เมือเกษียณอายุจะได้รบั สวัสดิการบําเหน็จเกษียณอายุพจิ ารณาจํานวนเงินสามเท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายแต่ไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท
(๖๓.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถขอปฏิบตั ิหน้าทีต่อในโรงเรียนหลังเกษียณอายุได้อีกไม่เกิน ๕ ปี
โดยจะไม่ได้รบั การพิจารณาขึนเงินเดือน แต่จะได้รบั เฉพาะบําเหน็จสะสมรายปี
ข้อ ๖๔ ค่าใช้จา่ ยในกรณี ออกปฏิบตั ิงานนอกสถานที
(๖๔.๑) ในกรณี ทีโรงเรียนมอบหมายให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาไปประชุม สัมมนา อบรม หรืองานอืน
โรงเรียนเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทังหมด
(๖๔.๒) ในกรณีคา้ งคืน ให้ผูบ้ ริหารโรงเรียนจ่ายค่าเบียเลียงแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยคนละ
๑๐๐ บาทต่อวัน ยกเว้นการสัมมนานัน ๆ มีการจัดเบียเลียงไว้ให้แล้ว
(๖๔.๓) การออกไปปฏิบ ตั ิหน้า ทีนอกสถานที ครู และบุค ลากรทางการศึก ษาต้อ งลงชือรับทราบคําสังของ
โรงเรียนทีออกโดยผูร้ บั ใบอนุญาตหรือ ผูอ้ าํ นวยการหรือผูท้ าํ การแทนจึงถือเป็ นอันถูกต้อง

๔๙

ข้อ๖๕ ครู และบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม และสวัสดิการฌาปนกิจบิดา มารดา บุตร สามีและภรรยาครู
(๖๕.๑) เมือครู และบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรมจะได้รบั สวัสดิการดังนี
(๖๕.๑.๑) เงินเดือนทังเดือน
(๖๕.๑.๒) เงินสวัสดิการบําเหน็จสะสมตามข้อ ๕๙.๑
(๖๕.๑.๓) เงินค่าฌาปนกิจ เป็ นจํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษามีบุตร
ทีเรีย นอยู่ในโรงเรียน รสจ. บุตรจะได้รบั สิทธิ ในสวัสดิก ารบุตรครู และบุคลากร
ทางการศึกษาจนถึงการศึกษาภาคบังคับหรือชันสูงสุดของโรงเรียน และ โรงเรียนจัด
พวงหรีด และเป็ นเจ้าภาพงานศพ ๑ คืนด้วยเงินช่วยเหลือจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๖๕.๒) สวัสดิการฌาปนกิจบิดา มารดา บุตร สามีและภรรยาครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนจัดพวงหรีด และเป็ นเจ้าภาพงานศพ ๑ คืนในวงเงินช่วยเหลือจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๖๕.๓) กรณี ครู และบุคลากรทางการศึกษาทียังไม่ได้บรรจุ และครู อตั ราจ้างให้ใช้ระเบียบพนัก งานและ
เจ้าหน้าทีของสังฆมณฑลจันทบุรแี ทน
ข้อ ๖๖ ค่าล่วงเวลาและเบียประชุม
(๖๖.๑) ในกรณีทโรงเรี
ี ยนจัดให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทํางานเกินเวลาทําการปกตินอกจากทีกําหนดไว้
ในข้อ ๔๒.๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รบั ค่าตอบแทนตามระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองการทํางานของครูใหญ่
และครูโรงเรียนเอกชนพ.ศ. ๒๕๔๒ คือครังละไม่นอ้ ยกว่า ๑๕๐ บาท
(๖๖.๒) ในกรณีทโรงเรี
ี ยนกําหนดให้สอนเกินจากจํานวนชัวโมงทีระบุไว้ในข้อ ๔๓ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาจะได้รบั ค่าชัวโมงทีสอนเกินตามอัตราทีกระทรวงกําหนดคือ - ปฐมวัย และประถมศึกษา ชัวโมงละ ๔๐ บาท มัธยมต้น ชัวโมงละ ๕๐ บาท - มัธยมปลายและอาชีวศึกษา ชัวโมงละ ๖๐ บาท
ข้อ ๖๗ ค่าทํางานในวัดหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ในกรณีทโรงเรี
ี ยนจัดให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทํางานในวันหยุดนอกเหนือทีระบุไว้ในข้อ ๔๒.๒ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รบั ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองการ
ทํางานของครู และครูโรงเรียนเอกชนพ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๖๘ ค่าสอนแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา อืนทีขออนุ ญาตลา
(๖๘.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รบั ค่าสอนแทน กรณีทสอนแทนครู
ี
และบุคลากรทางการศึกษา
ทีลาตามกําหนดอนุญาตของกระทรวงไม่เกิน ๓๐ วัน
(๖๘.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รบั ค่าสอนแทนกรณีทสอนแทนครู
ี
และบุคลากรทางการศึกษาที
ลาเกินกําหนดอนุญาตของกระทรวงในอัตราค่าสอนแทนตามระเบียบค่าสอนในชัวโมงเกินกรณี ทีการสอนแทนนันเกิน
กว่าจํานวนทีอนุญาตในหนึงสัปดาห์ตามระเบียบ
ข้อ ๖๙ เงินประจําตําแหน่ ง
การจัดเงินประจําตําแหน่งครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี จําแนก
ตามขนาดโรงเรียน เป็ น ๓ ระดับดังนี
๕๐

(๖๙.๑) ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนขนาดใหญ่นกั เรียนมากกว่า ๒,๕๐๐ คน รับ ๒,๐๐๐ บาท โรงเรียนขนาด
กลาง นักเรียนมากกว่า ๑,๐๐๐ คน รับ ๑,๕๐๐ บาท โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน รับ ๑,๐๐๐ บาท
(๖๙.๒) ตําแหน่งผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนขนาดใหญ่นกั เรียนมากกว่า ๒,๕๐๐ คน รับ ๑,๒๐๐ บาท
โรงเรียนขนาดกลาง นักเรียนมากกว่า ๑,๐๐๐ คน รับ ๙๐๐ บาท โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน รับ
๕๐๐ บาท
ข้อ ๗๐ สวัสดิการทุนศึกษาต่อและการอบรมสัมมนา
(๗๐ .๑) โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี จัดให้ทุนแก่บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ตามสาขาวิชาทีทางโรงเรียนต้องการจนจบในวงเงินไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงในระยะเวลาปกติที
หลักสูตรกําหนด โดยทําสัญญากับผูไ้ ด้รบั ทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผูไ้ ด้รบั ทุนศึกษาต่อต้องทํางานใช้ทุนไม่นอ้ ยกว่า ๗
ปี หากครู และบุคลากรทางการศึกษาลาออกก่อนระยะเวลาสัญญาต้องชดใช้เงินคืนตามทีได้ใช้จ่ายจริงในการเรียนตาม
ระยะเวลาทีเหลือ หรือ จัดให้ทุนครึงหนึงของค่าใช้จ่ ายในการเรียนระยะเวลาปกติทีหลักสูตรกําหนดในสาขาวิชาที
โรงเรียนพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา ผูไ้ ด้รบั ทุนศึกษาต่อต้องทํางานใช้ทุนไม่นอ้ ยกว่า ๔ ปี
หากครู และบุคลากรทางการศึกษาลาออกก่อนระยะเวลาสัญญาต้องชดใช้เงินคืนตามทีได้ใช้จ่ายจริงในการเรียนตาม
ระยะเวลาทีเหลือ ทังนีจํานวนทุนทีให้ขนอยู
ึ ่กบั ดุลพินิจของโรงเรียน และต้องรายงานให้กบั สังฆมณฑลได้รบั ทราบเป็ น
ประจําทุกปี
(๗๐.๒) โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ส่งเสริมการส่งบุคลากรระดับผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ หรือ
หัวหน้าระดับเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร ทีเกียวข้องกับการบริหารสถานศึกษาโดยผูไ้ ด้รบั การพัฒนาในหลักสู ตร
ข้างต้นต้องทํางานใช้ทุนในตําแหน่งงานทีโรงเรียนเห็นสมควรไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี และโรงเรียนจัดอบรม สัมมนา หรือ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาวิชาชีพอย่างน้อยปี การศึกษาละ ๑ ครัง ในกรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาลาออกไป
สอบบรรจุทางโรงเรียนสามารถคิดค่าใช้จ่ายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท่านนันคืนได้ไม่เกิน ๗๕% ของ
ค่าใช้จ่ายทีโรงเรียนจ่ายไป
(๗๐.๓) โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี สนับสนุนและให้ทุนแก่บุคลากรครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาคําสอนทีสนใจศึกษาในหลักสูตรคริสต์ศาสนาระดับปริญญาตรี โดยเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงในระยะเวลาปกติที
หลักสูตรกําหนด และทําสัญญากับผูไ้ ด้รบั ทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผูไ้ ด้รบั ทุนศึกษาต่อต้องทํางานใช้ทุนไม่นอ้ ยกว่า ๗
ปี หากครู และบุคลากรทางการศึกษาลาออกก่อนระยะเวลาสัญญาต้องชดใช้เงินคืนตามทีได้ใช้จ่ายจริงในการเรียนตาม
ระยะเวลาทีเหลือ หรือ สนับสนุนและจัดให้ทุนแก่บุคลากรครู คาํ สอน ทีสนใจเรียนหลักสูตรในภาคฤดูรอ้ นโดยจัดทํา
สัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ ผูไ้ ด้รบั ทุนศึกษาต่อต้องทํางานใช้ทุนไม่นอ้ ยกว่า ๔ ปี หากครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาลาออกก่อนระยะเวลาสัญญาต้องชดใช้เงินคืนตามทีได้ใช้จ่ายจริงในการเรียนตามระยะเวลาทีเหลือ ทังนีจํานวนทุน
ทีให้ขนอยู
ึ ่กบั ดุลพินิจของโรงเรียน และต้องรายงานให้กบั สังฆมณฑลได้รบั ทราบเป็ นประจําทุกปี
ข้อ ๗๑ สวัสดิการเงินยืมศึกษาต่อ
โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ส่งเสริมให้แต่ละโรงเรียนจัดให้มกี องทุนเงินยืมใด ๆเพือการศึกษา
ของครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถยืมเงินศึกษาต่อในระดับทีสูงขึนโดยไม่
มีดอกเบีย โดยต้องจัดทําสัญญาการยืมเงินเพือศึกษาต่อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและต้องคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี
๕๑

นับจากการยืม ทังนีสาขาและจํานวนเงินทีให้ยืมต้องเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ
ขึนกับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน
ข้อ ๗๒ สวัสดิการทัวไป
(๗๒.๑) สวัสดิการค่าธรรมเนียมการเรียนบุตรครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนให้สวัสดิการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเรียนอืนแก่บุตรโดยกําเนิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครู และบุคลากรทางการศึกษาจ่าย
เฉพาะ ค่าอาหารครึงหนึง ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ค่าอาหารเสริม ค่าเรียนพิเศษวันเสาร์ ) ทังนีครูตอ้ งเบิกเงินช่วยเหลือบุตร
ทีได้รบั จากภาครัฐส่งให้กบั โรงเรียนภายใน ๑๕ วันหลังจากทีได้รบั เงินจากภาครัฐ หากพ้นกําหนดและแจ้งเตือนแล้ว
โรงเรียนสามารถหักจากเงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษาใน ๒ เดือนสุดท้ายของภาคเรียนนันโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบล่วงหน้า
(๗๒.๒) สวัสดิการอาหารกลางวันครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวัน ให้กบั ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในวันปฏิบตั ิงานตามความเหมาะสม
(๗๒.๓) สวัสดิการทัศนศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจัดให้มกี ารทัศนศึกษาของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยโรงเรียนออกเงินให้ไม่เกินปี ละ ๒,๐๐๐ บาท ส่วนทีเกินครู และบุคลากรทางการศึกษาต้อง
ออกค่าใช้จ่ายเอง
(๗๒.๔) สวัสดิการประกันอุบตั ิเหตุ โรงเรียนจัดทําประกันอุบตั ิเหตุประเภทหมู่ให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในอัตราทีเหมาะสมทุกปี
(๗๒.๕) สวัสดิการชุดแต่งกายครู และบุคลากรทางการศึกษา เมือโรงเรียนมีการพิจารณาเปลียนชุดเครืองแบบ
การแต่งกายใหม่จะจัดผ้าตัดชุดเครืองแบบการแต่งกายแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ๒ ชุด โดยครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการตัดเย็บเอง
ข้อ๗๓ ในกรณี ทีโรงเรียนใดในสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ไม่สามารถจัดสวัสดิการตามระเบียบนี ให้ยืนคําร้องขอการ
ช่วยเหลือมาทีกรรมการบริหาร รสจ. หรือ สังฆมณฑลจันทบุรีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หมวด ๖
การจ้างและการเลิกจ้าง
ข้อ ๗๔ การจ้าง
(๗๔.๑) ผูส้ มัครเป็ นครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องไปสมัครด้วยตนเอง โดยการกรอกข้อความในแบบ
ใบรับสมัครทีโรงเรียนจัดทําขึน
(๗๔.๒) ผูส้ มัครต้องนําวุฒทิ างการศึกษาไปแสดงด้วย โดยทางโรงเรียนอาจทดสอบความรู ห้ รือทดลองการ
ปฏิบตั ิงานตามเห็นสมควร
(๗๔.๓) เมือโรงเรียนพิจารณารับเป็ นครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแล้ว โรงเรียนจะทําสัญญาจ้าง
ตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุม้ ครองการทํางานของครูใหญ่ และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒

๕๒

ข้อ ๗๕ การบอกเลิกสัญญาจ้าง
(๗๕.๑) ผูร้ บั ใบอนุญาตหรือผูท้ าํ การแทนอาจบอกเลิกสัญญาจ้างการเป็ นครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย
บอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นหนังสือให้อีกฝ่ ายหนึงทราบเมือถึงหรือก่อนจะถึงกําหนดจ่ายเงินเดือนคราวใด เพือให้เป็ นผลเลิก
สัญญาเมือถึงกําหนดดังต่อไปนี
(๗๕.๑.๑) ทุจริตต่อหน้าที หรือกระทําผิดอาญา โดยเจตนาแก่ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือผูท้ าํ การแทน
(๗๕.๑.๒) จงใจทําให้ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือผูท้ าํ การแทนได้รบั ความเสียหาย
(๗๕.๑.๓) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้ผูร้ บั ใบอนุ ญาต หรือผูท้ าํ การแทนได้รบั ความเสียหายอย่า ง
ร้ายแรง
(๗๕.๑.๔) ฝ่ าฝื นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยจรรยา มารยาท วินยั ตามประเพณี ของครู ทีคุรุ
สภากําหนด
(๗๕.๑.๕) ฝ่ าฝื นระเบีย บกระทรวงศึก ษาธิก าร ว่าด้วยจรรยา มารยาท วินยั และหน้าทีของผู ร้ บั
ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๖
(๗๕.๑.๖) ฝ่ าฝื นระเบียบของโรงเรียนซึงได้รบั อนุมตั ิจากผูร้ บั ใบอนุ ญาตแล้ว หรือคําสังโดยชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นธรรมของผูร้ บั ใบอนุญาต และโรงเรียนได้ตกั เตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แล้ว ในกรณีรา้ ยแรงไม่ตอ้ งมีการตักเตือน
(๗๕.๑.๗) มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที
(๗๕.๑.๘) ละทิงหน้าทีเป็ นเวลา ๗ วันติดต่อกัน โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
(๗๕.๑.๙) ได้รบั โทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๗๖ การรับค่าชดเชย
ในกรณีทครู
ี และบุคคลากรทางการศึกษาถูกบอกเลิกจ้างโดยไม่มคี วามผิดในกรณีต่อไปนี
๑) โรงเรียนเลิกล้มกิจการ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
๒) โรงเรียนยุบชันเรียน หรือลดห้องเรียน
๓) โรงเรียนหยุดกิจการชัวคราว
๔) ผูร้ บั ใบอนุญาตบอกเลิกสัญญา โดยทีครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้กระทําความผิด
(๗๖.๑) กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาทํางานติดต่อกันครบ ๑๒๐ วัน แต่ไม่ครบ ๑ ปี ได้รบั ไม่นอ้ ยกว่า
๑ เดือนของเงินเดือน
(๗๖.๒) กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาทํางานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ได้รบั ไม่นอ้ ยกว่า ๓
เดือนของเงินเดือน
(๗๖.๓) กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาทํางานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ได้รบั ไม่นอ้ ยกว่า ๖
เดือนของเงินเดือน
(๗๖.๓) กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาทํางานติดต่อกันครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี ได้รบั ไม่นอ้ ยกว่า ๘
เดือนของเงินเดือน
๕๓

(๗๖.๔) กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาทํางานติดต่อกันครบ ๑๐ ปี ขนไป
ึ ได้รบั ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ เดือนของ
เงินเดือน
ข้อ ๗๗ กรณีต่อไปนีเมือครู และบุคลากรทางการศึกษาถูกบอกเลิกสัญญาจ้างจะไม่ได้รบั เงินค่าชดเชย
(๗๗.๑) ถูกบอกเลิกสัญญาจ้างเนืองมาจากความผิดในข้อ ๗๕.๑
(๗๗.๒) ลาออกโดยสมัครใจ
(๗๗.๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็ นครู
(๗๗.๓) ภายในระยะเวลาปฏิบตั ิงานซึงไม่ครบ ๑๒๐ วัน นับแต่ว นั ทีได้รบั อนุ ญาตบรรจุเ ข้าเป็ นครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ปรากฏว่ามีความประพฤติไม่ดหี รือไม่มคี วามรู ้ หรือไม่มคี วามสามารถทีจะปฏิบตั ิหน้าที
ข้อ ๗๘ ในกรณีทโรงเรี
ี ยนได้พิจารณาสอบสวนครู และบุคลากรทางการศึกษาทีถูกกล่าวหาว่า กระทําความผิด ถ้า
ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาตพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิหน้าทีในโรงเรียนต่อไปจะเกิดความ
เสียหายแก่การเรียนการสอน สามารถสังพักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกาํ หนดไม่เกิน ๗ วัน โดยทําเป็ น
คําสังระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานแจ้งให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบก่อนการพักงาน
ข้อ ๗๙ การสินสุดสัญญาจ้าง สัญญาจ้างของครู และบุคลากรทางการศึกษาสินสุดเมือ
(๗๙.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม
(๗๙.๒) ได้รบั อนุญาตให้ลาออก โดยแจ้งต่อผูบ้ ริหารล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน
(๗๙.๓) ถูกสังให้ออกตามข้อ ๗๑.๒
(๗๙.๔) เจ็บป่ วยหรือเป็ นโรคติดต่อร้ายแรง ทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีของตนได้โดยสมําเสมอ
(๗๙.๕) เกษียณอายุ ๖๐ ปี (แต่ผูบ้ ริหารของโรงเรียนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาว่าให้ทาํ การสอนต่อไป หากพิจารณา
เห็นว่ามีความเหมาะสม)
หมวดที ๖
เรือง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์
ข้อ ๘๐ ให้มคี ณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึงคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแต่งตัง
(๒) กรรมการซึงมาจากกรรมการทีเป็ นผูแ้ ทนครู หรือผูแ้ ทนผูป้ กครอง จํานวน ๒ คน
(๓) กรรมการซึงเลือกจากครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จํานวน ๑ คน
(๔) กรรมการจากผูช้ ่วยผู ้บริหารโรงเรียน จํานวน ๑ คน หรือ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ มีี ความรูท้ างกฎหมาย
จํานวน ๑ คน
ให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์แต่งตังกรรมการคนหนึงเป็นเลขานุการ
ประธานและกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มวี าระการดํารงตําแหน่งสองปี และอาจได้รบั แต่งตังหรือ เลือกตัง
ใหม่ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
๕๔

ในกรณีทตํี าแหน่งประธานหรือกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ว่างลงก่อนกําหนดให้ดาํ เนินการ แต่งตังประธาน
หรือเลือกกรรมการแทนภายในกําหนดสามสิบวัน นับแต่ว นั ทีตําแหน่งดังกล่าวว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการที
เหลืออยู่นอ้ ยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดาํ เนินการแต่งตังหรือเลือกก็ได้ ผูซ้ งได้
ึ รบั การแต่งตังเป็ นประธานหรือผูซ้ ึงได้รบั เลือก
เป็ นกรรมการแทนนัน ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาของผูซ้ งตนแทน
ึ
ในกรณีทประธานและกรรมการอุ
ี
ทธรณ์และร้องทุกข์พน้ จากตําแหน่งตามวาระ แต่ยงั มิได้แต่งตังประธานและ
เลือกกรรมการใหม่ ให้ประธานและกรรมการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ทพ้
ี นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบตั ิหน้าทีต่อไปจนกว่า
จะได้แต่งตังประธานและเลือกกรรมการใหม่
การเลือกกรรมการตาม (๒) (๓) (๔) ให้เป็ นไปตามที คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกําหนด
ข้อ ๘๑ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มอี าํ นาจและหน้าทีดังนี
(๑) พิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์คาํ สังลงโทษ ให้ออก ตัดเงินเดือน งดการขึนเงินเดือน ภาคทัณฑ์
(๒) พิจารณาเรืองร้องทุกข์
(๓) แต่งตังอนุกรรมการเพือทําการใดๆ อันอยู่ในอํานาจและหน้าทีของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ข้อ ๘๒ การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ต้องมีกรรมการร่วมประชุม ไม่นอ้ ยกว่า กึงหนึง จึงจะเป็ น
องค์ประชุม
ในการประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ในทีประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการทีประธาน
มอบหมายทําหน้าทีประธาน ถ้าประธานมิได้มอบหมายให้ทประชุ
ี มเลือกกรรมการคนหนึงทําหน้าทีประธาน
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรืองทีเกียวกับกรรมการผูใ้ ด กรรมการผูน้ นไม่
ั มสี ทิ ธิเข้าประชุม และให้ถือว่า
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประกอบด้วยกรรมการทีเหลืออยูก่ ารวินิจฉัยชีขาดให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคน
หนึงให้มเี สียงหนึงเสียงในการลงคะแนน ถ้ามีเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็ นเสียง
ชีขาด
ข้อ ๘๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ ดถูกสังลงโทษตามข้อบังคับนี ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูน้ นมี
ั สทิ ธิอุทธรณ์ดงั นี
(๑) การอุทธรณ์คาํ สังลงโทษวินยั ไม่รา้ ยแรง ได้แก่ โทษภาคทัณฑ์ งดการขึนเงินเดือนหรือ ตัดเงินเดือน ให้
อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับตังแต่วนั รับทราบคําสังลงโทษ เมือคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัย
ประการใดให้ถอื เป็ นทีสุด
(๒) การอุทธรณ์คําสังลงโทษวินยั ร้ายแรง ได้แก่ โทษให้ออก ให้อุทธรณ์ต่ อคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับตังแต่วนั รับทราบคําสังลงโทษ เมือคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัย
แล้วให้เสนอข้อวินิจฉัยต่อ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เมือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พิจารณาวินิจฉัยประการ
ใดให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ ๘๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสทิ ธิรอ้ งทุกข์ได้ในกรณีต่อไปนี
(๑) เมือเห็นว่าผูบ้ งั คับบัญชาใช้อาํ นาจหน้าทีปฏิบตั ิต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบตั ิต่อตนให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของโรงเรียน หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบตั ิของ ผูบ้ งั คับบัญชาต่อตน ให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูน้ นมี
ั สทิ ธิรอ้ งทุกข์ ตามขันตอน ดังนี
๕๕

(ก) ร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาทีสูงขึนไปหนึงชันจากผูท้ ปฏิ
ี บตั ิต่อตนหากผลการวินิจฉัย
ยังไม่เป็ นทีพอใจก็ให้รอ้ งทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาทีสูงขึนไปตามลําดับ จนถึงผูอ้ าํ นวยการภายในสิบห้าวัน นับแต่วนั เกิด
สิทธิให้รอ้ งทุกข์ หรือทราบผลการวินิจฉัย หากผลการวินิจฉัยของผูอ้ าํ นวยการยังไม่เป็ นทีพอใจ ก็ให้ผูน้ นมี
ั สิทธิรอ้ ง
ทุกข์ ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ภายในสามสิบวัน เมือคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์วินิจฉัยประการ
ใดให้ถอื เป็ นทีสุด
(ข) ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์กรณีทผูี อ้ าํ นวยการเป็ น ผูป้ ฏิบตั ิต่อตน
ภายในสามสิบวันนับตังแต่เกิดสิทธิให้รอ้ งทุกข์ เมือคณะกรรมการอุทธรณ์รอ้ งทุกข์วนิ ิจฉัยประการใดให้ถอื เป็ นทีสุด
(๒) เมือถู ก สังให้อ อกจากงานหรือ เลิก จ้า ง ให้ค รู และบุคลากรทางการศึก ษา ผู น้ นมี
ั สิท ธิร อ้ งทุก ข์ต่ อ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีรับทราบคําสัง เมือคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
วินิจฉัยประการใดให้ถอื เป็ นทีสุด
การอุ ท ธรณ์ แ ละร้อ งทุ ก ข์ การพิจ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละร้อ งทุ ก ข์ใ ห้เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารที
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์กาํ หนด
ข้อ ๘๕ หากมีการแก้ไข ปัญหา ข้อสงสัย ปรับปรุงหรือเพิมเติมระเบียบการใดๆ ให้คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีมอี าํ นาจเต็มทีในการตีความและเปลียนแปลงแก้ไขระเบียบนีตามทีเห็นว่าเหมาะสม
ข้อ ๘๖ ให้ประธานโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เป็ นผูม้ อี าํ นาจหน้าทีดําเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี

๕๖

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรืองการบริหารงานบุคคล พนักงาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘)
เนืองจาก “พนักงาน” เป็ นบุคลากรในโรงเรียนทีสําคัญอีกส่วนหนึง ในการมีส่วนร่วมดําเนินงานในโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจังหวัดจันทบุรี เพือให้การปฏิบตั ิหน้าทีของพนักงานเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ และสวัสดิการที
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปจั จุบนั จึงมีระเบียบการให้โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนี ให้ใช้บงั คับโรงเรียนและสถานทีพัฒนาเด็กเล็กทุกประเภท ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี ตังแต่วนั ประกาศใช้เป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ในระเบียบนี ให้ใช้ควบคู่กบั พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวด ๑
ความหมายพนักงาน
ข้อ ๓ “พนักงาน” หมายถึง ลูกจ้างทีทางโรงเรียนจ้างเข้ามาทํางาน ซึงหมายรวมถึงเจ้าหน้าทีโรงเรียน นักการภารโรง
เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ พนักงานทําความสะอาด ผูป้ ระกอบและขายอาหาร ช่างประจํา คนดูแล
สวน เป็ นต้น
ข้อ ๔ พนักงานแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
(๑) พนักงานจ้างรายวัน
(๒) พนักงานจ้างประจํา
หมวด ๒
เวลา และค่าจ้าง
ข้อ ๕ “วันทํางาน” วันจันทร์-วันเสาร์ หรือสัปดาห์ละ ๖ วัน หรือกําหนดเป็ นอย่างอืนตามประเภทของแรงงาน
ข้อ ๖ “ชัวโมงการทํางาน” แต่ละวันไม่เกิน ๘ ชัวโมง ไม่รวมเวลาพัก และเมือรวมเวลาทํางานทังสินแล้วสัปดาห์หนึง
ไม่เกิน ๔๘ ชัวโมง
ข้อ ๗ “ค่าจ้างรายวัน” พนักงานจ้างรายวัน จะได้รบั ค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างแรงงานรายวันของจังหวัดนัน
ข้อ ๘ “เงินเดือน” พนักงานจ้างประจํา จะได้รบั เงินเดือนโดยพิจารณาอัตราค่าจ้างจากกฎหมายค่าจ้างแรงงานรายวัน
ของจังหวัดนัน จํานวน ๓๐ วัน
ข้อ ๙ “ค่าล่วงเวลา” พนักงานทีทํางานล่วงเวลาเกินกว่า ๘ ชัวโมง ต้องพิจารณาและจ่ายเงินค่าล่วงเวลาตาม พ.ร.บ.
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๑๐ “เงินเพิมประจําปี ” พนัก งานจ้างประจํา จะได้รบั เงินเพิมประจําปี เมือทํางานครบ ๑ ปี โดยพิจ ารณาจาก
คุณภาพ และผลงานในอัตราเงินเพิมไม่ตากว่
ํ า ๓% ของเงินเดือน
ข้อ ๑๑ “การปรับเงินเพิม” จะปรับให้กบั พนักงานในต้นปี การศึกษาถัดไป
๕๗

หมวด ๓
วันหยุด และการลา
ข้อ ๑๒ พนักงานมีวนั หยุดดังนีคือ
(๑) วันหยุดประจําสัปดาห์ สัปดาห์หนึงไม่นอ้ ยกว่า ๑ วัน
(๒) วันหยุดตามทีโรงเรียนกําหนด
(๓) วันหยุดตามประเพณี ๑๓ วัน(รวมวันแรงงานแห่งชาติ) หรือตามทีโรงเรียนกําหนด
(๔) วันหยุดพักผ่อนประจําปี ไม่นอ้ ยกว่า ๖ วัน เมือทํางานครบ ๑ ปี
ข้อ ๑๓ การลา พนักงานสามารถลาได้ดงั นีคือ
“ลาป่ วย” ลาได้ไม่เกิน ๓๐ วัน
“ลากิจ” ลาได้ไม่เกิน ๗ วัน
“ลาคลอดบุตร” ครรภ์หนึงลาได้รวมกันไม่เกิน ๙๐ วัน โดยนับรวมวันหยุดทีมีในระหว่างวันลา และ
จะได้รบั เงินค่าจ้างจํานวน ๔๕ วัน
ข้อ ๑๔ การแจ้งลา ให้ปฏิบตั ิตามดังนี
(๑) ลากิจ ให้ลากับทางโรงเรียน พร้อมส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน
(๒) ลาป่ วยให้ลากับทางโรงเรียนก่อนเวลาทํางานและส่งใบลาเมือมาทํางาน ในกรณี ทีลาป่ วย ๓ วัน
ติดต่อกัน ให้ส่งใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์
(๓) ลาอุปสมบท ให้ลากับทางโรงเรียน พร้อมกับส่งใบลาล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย ๓ เดือน
หมวด ๔
การควบคุม
ข้อ ๑๕ ให้โรงเรี ย นซึงมีพ นัก งานรวมกันตังแต่ ๑๐ คนขึนไป จัดให้มีขอ้ บังคับ เกียวกับการทํา งาน และต้อ งมี
รายละเอียดเกียวกับรายการดังต่อไปนี
(๑) วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
(๒) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
(๓) หลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลา และการทํางานในวันหยุด
(๔) วันและสถานทีจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
(๕) วันลา และหลักเกณฑ์การลา
(๖) วินยั และโทษทางวินยั
(๗) การร้องทุกข์
(๘) การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
ข้อ ๑๖ ให้โรงเรียนซึงมีพนักงานตังแต่ ๑๐ คนขึนไป จัดทําทะเบียนเก็บไว้ ณ โรงเรียน พร้อมทีจะตรวจสอบเสมอ
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ข้อ ๑๗ ทะเบียนพนักงานนันอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี
(๑) ชือตัวและนามสกุล
(๒) เพศ
(๓) สัญชาติ
(๔) วัน เดือน ปี ทเกิ
ี ด หรืออายุ
(๕) ทีอยู่ปจั จุบนั
(๖) วันทีเริมจ้าง
(๗) ตําแหน่งหรืองานในหน้าที
(๘) อัตราค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนทีโรงเรียนตกลงจ่ายให้แก่พนักงาน
(๙) วันสินสุดของการจ้าง
ข้อ ๑๘ ให้โรงเรียนซึงมีพนักงานรวมกันตังแต่ ๑๐ คนขึนไป มีเอกสารเกียวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางาน
ในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ซึงอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี
(๑) วันและเวลาทํางาน
(๒) ผลงานทีทําได้สาํ หรับพนักงาน ซึงได้รบั ค่าจ้างตามผลงาน โดยคํานวณเป็ นหน่วย
(๓) อัตราและจํานวนค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดทีพนักงาน
แต่ ละคนได้รบั เมือมีก ารจ่ า ยค่ า จ้าง ค่ าล่วงเวลา ค่ า ทํางานในวันหยุ ด และค่ าล่วงเวลาใน
วันหยุดให้แก่พนักงาน ให้โรงเรียนจัดให้พนักงานลงลายมือชือในเอกสารไว้เป็ นหลักฐาน
หมวด ๕
การจ้างงาน และการสินสุดสัญญาจ้าง
ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้โรงเรียนจ้างเด็กอายุตากว่
ํ า ๑๕ ปี เป็ นพนักงาน
ข้อ ๒๐ ผูส้ มัครจะต้องมีเอกสารทีจําเป็ นตามทีทางราชการและทางโรงเรียนกําหนด ยืนพร้อมใบสมัครในวันทีสมัครงาน
ข้อ ๒๑ ผูผ้ า่ นการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าทํางาน จะต้องผ่านขันตอนการทดลองงานเป็ นเวลาอย่างน้อย ๑๒๐ วัน หรือ
ตามความเหมาะสมตามประเภทของงาน
ข้อ ๒๒ ผูท้ จะเข้าเป็
ี
นพนักงาน จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ ริหาร หรือผู ้ทีรับมอบหมายจากผูบ้ ริหารให้ทาํ หน้าทีแทน
ข้อ ๒๓ สัญญาจ้างของพนักงานจะสินสุดเมือ
(๑) ครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง
(๒) โรงเรียนเลิกจ้าง
(๓) ลาออก
(๔) ทําผิดโดยจงใจ ให้โรงเรียนหรือผูบ้ ริหารได้รบั ความเสียหาย
(๕) ถูกตักเตือนในความผิดเดิม เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกิน ๒ ครัง ภายในปี การศึกษาเดียวกัน
(๖) ทุจริตต่อหน้าทีหรือกระทําผิดทางอาญา โดยเจตนาแก่โรงเรียนหรือผูบ้ ริหาร
(๗) ประมาท เลินเล่อ เป็ นเหตุให้โรงเรียนได้รบั ความเสียหายอย่างร้ายแรง
๕๙

(๘) ฝ่ าฝื นข้อบังคับเกียวกับการทํางาน หรือระเบียบ หรือคําสังของผูบ้ ริหาร
(๙) ละทิงหน้าที เป็ นเวลา ๓ วันทํางานติดต่อกันโดยไม่มเี หตุอนั ควร
(๑๐) เจ็บป่ วย หรือเป็ นโรคติดต่อร้ายแรง ทําให้ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีอย่างสมําเสมอ
หมวด ๖
ค่าชดเชย
ข้อ ๒๔ โรงเรียนจ่ายค่าชดเชยแก่พนักงาน เมือเลิกจ้างต่อไปนี
(๑) พนักงานทํางานติดต่อกันครบ ๑๒๐ วัน แต่ไม่ครบ ๑ ปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการ
ทํางาน ๓๐ วันสุดท้าย
(๒) พนักงานทํางานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางาน
๙๐ วันสุดท้าย
(๓) พนักงานทํางานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางาน
๑๘๐ วันสุดท้าย
(๔) พนักงานทํางานติดต่อกันครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางาน
๒๔๐ วันสุดท้าย
(๕) พนักงานทํางานติดต่อกันครบ ๑๐ ปี ขนไป
ึ ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางาน ๓๐๐ วัน
สุดท้าย
ข้อ ๒๕ โรงเรียนไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชย เมือเลิกจ้างในกรณีหนึง กรณีใดดังต่อไปนี
(๑) ทุจริตต่อหน้าที หรือทําความผิดทางอาญา
(๒) จงใจให้โรงเรียนได้รบั ความเสียหาย
(๓) ประมาท เลินเล่อ เป็ นเหตุให้โรงเรียนได้รบั ความเสียหายร้ายแรง
(๔) ฝ่ าฝื นข้อบังคับเกียวกับการทํางาน หรือระเบียบคําสังของโรงเรียนและโรงเรียนได้ตกั เตือนเป็ น
หนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีรา้ ยแรงผูบ้ ริหารไม่จาํ เป็ นต้องตักเตือน
(๕) ละทิงหน้าทีเป็ นเวลา ๓ วันติดต่อกัน โดยไม่มเี หตุอนั ควร
(๖) ได้รบั โทษจําคุกตามคําพิพากษา
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หมวด ๗
เรือง เงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ
สวัสดิการและการสงเคราะห์อนื ๆของเจ้าหน้าทีและพนักงาน
ข้อ ๒๖ การสรรหา การบรรจุ และเงินเดือนของเจ้าหน้าทีและพนักงาน
(๒๖.๑) วัดและโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี สรรหาเจ้าหน้าที และพนักงานตามคุณสมบัติ
และความสามารถทีต้องการในรูปแบบและวิธีการทีเหมาะสม และให้มที ดลองงานและประเมินเป็ น
ระยะเวลา ๑๘๐ วันก่อนทําการพิจารณาบรรจุ ในช่วงการทดลองงานจะได้รบั ค่าตอบแทนตามวุฒิ
และตามอัตราค่าแรงทีกําหนด
(๒๖.๒) เจ้าหน้าที และพนักงานจะได้รบั เงินเดือนประจําวุฒติ ามอัตราทีบรรจุ และจะได้รบั เงินเดือน แต่ละ
เดือนอย่างช้าภายในวันที ๓ ของเดือนถัดไป
(๒๖.๓) เงินเดือนเป็ นไปตามวุฒกิ ารศึกษาทีระเบียบของสังฆมณฑลจันทบุรีกาํ หนด และสอดคล้องกับอัตรา
เงินเดือนข้าราชการหรือค่าแรงขันตําทีกําหนด
(๒๖.๔) การปรับฐานเงินเดือนต่อเมือมีการประกาศขึนเงินเดือนข้าราชการหรือปรับเปลียนค่าแรงขันตํา ซึง
ต้องได้รบั การพิจารณาและประกาศใช้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร จากสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๒๗ การขึนขันเงินเดือนประจําปี
ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยบัญชีเงินเดือนสังฆมณฑลจันทบุรี
(๒๗.๑) วัดและโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี มีการพิจารณาคุณภาพการปฏิบตั ิหน้าทีและ
พิจารณาขึนขันเงินเดือ นบุคลากรทุกปี จะพิจารณาและอนุ มตั ิภายในเดือนมิถุนายน โดยมีการ
ประเมินการปฏิบตั ิหน้าทีของบุคลากรตามเกณฑ์และเครืองมือทีจัดทําขึน โดยแจ้งหัวข้อและวิธีการ
ประเมินทีใช้ให้บุคลากรทราบล่วงหน้า
(๒๗.๒) บุคลากรจะได้รบั การขึนเงินเดือนเมือปฏิบตั ิงาน ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี บุคลากรทีประพฤติผิดระเบียบ
โรงเรียนในเรืองการทุจริตหรือความผิดร้ายแรงหรือประพฤติผดิ จรรยาบรรณวิชาชีพจะไม่ได้รบั การ
พิจารณาขึนเงินเดือน
(๒๗.๓) วัดและโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ใช้ผงั บัญชีเงินเดือน ขันละ ๒๐๐ บาท ซึง
สอดคล้องและสัมพันธ์กบั อัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าแรงทีราชการประกาศใช้ ซึงจัดทําผังไว้ทลี ะครึง
ขัน การขึนเงินเดือนสามารถเทียบขันทีแสดงไว้ในผังบัญชี ทังนีได้กาํ หนดให้แต่ละวุฒิการศึกษามี
เพดานเงินสูงสุดตามทีกําหนด
(๒๗.๔) การเปลียนแปลงขันและผังบัญชีเงินเดือนจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสังฆมณฑลจันทบุรี
(๒๗.๕) บุคลากรทียังไม่ได้ทาํ สัญญาการจ้าง เป็ นรายปี และจะไม่ได้รบั การพิจารณาขึนเงินเดือนตามระเบียบ
นีจนกว่าจะมีประกาศเปลียนแปลง
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ข้อ ๒๘ เงินรางวัลขวัญและกําลังใจโอกาสคริสต์มาสและปี ใหม่
จัดให้ในโอกาสคริสต์มาสเพือเป็ นขวัญและกํา ลังใจแก่ เ จ้า หน้า ที และพนัก งาน โดยกํา หนดให้ คนละ
๕,๐๐๐ บาท โดยสังฆมณฑลจันทบุรีจะพิจารณาเปลียนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าครองชีพตาม
สถานการณ์ปจั จุบนั
ข้อ ๒๙ เงินสวัสดิการบําเหน็ จสะสม และสวัสดิการนานปี
(๒๙.๑) สวัสดิการบําเหน็จสะสม สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
เจ้าหน้าทีจะได้รบั สวัสดิการบําเหน็จสะสมดังนี เมือปฏิบตั ิหน้าทีครบปี ที ๑-๑๐ จะได้รบั เงินบําเหน็จ
สะสม ปี ละ ๑,๒๐๐ บาท ปี ที ๑๑-๒๐ จะได้รบั เงินบําเหน็จสะสม ปี ละ ๑,๕๐๐ บาท โดยจะได้รบั เมือทํางานครบ ๓ ปี
นับจากวันบรรจุ โดยไม่มดี อกเบีย หากออกก่อนระยะเวลา ๕ ปี จะไม่ได้รบั สวัสดิการในส่วนนี
พนักงานประจําจะได้รบั สวัสดิการบําเหน็จสะสมปี ละ ๑,๒๐๐ บาท โดยจะได้รบั สวัสดิการบําเหน็จ
สะสม เมือปฏิบตั ิงานครบ ๓ ปี นบั จากวันทําสัญญาจ้าง หากลาออกก่อนกําหนดเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รบั เงินบําเหน็จ
สะสม
(๒๙.๒) สวัสดิการนานปี สงั ฆมณฑลจันทบุรี
(๒๙.๒.๑) เมือเจ้าหน้าทีประจําทีปฏิบตั ิหน้าทีในสังฆมณฑลจันทบุรีนบั ตังแต่วนั บรรจุครบ ๑๕ ปี จะ
ได้รบั เงินสวัสดิการนานปี จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ครบ ๒๐ ปี จะได้รบั เงินสวัสดิการ
นานปี จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
เมือพนักงานจ้างประจําปฏิบตั ิหน้าทีในสังฆมณฑลจันทบุรีนบั ตังแต่วนั ทําสัญญาจ้าง ครบ ๓ ปี จะ
ได้รบั เงินสวัสดิการนานปี เป็ นจํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
(๒๙.๒.๒) เจ้าหน้าทีและบุคลากรจะไม่ได้รบั สวัสดิการบําเหน็จสะสมเมือจงใจกระทําการให้วดั หรือ
โรงเรียนได้รบั ความเสียหายในการออกจากหน้าทีของตนหรือ กรณี ทีลาออกโดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้าก่อน ๑ เดือน
ข้อ ๓๐ สวัสดิการงานสมรส
ในกรณีพนักงานของโรงเรียนสมรส จะได้รบั สวัสดิการงานสมรสคนละ ๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๑ ปฏิบตั ิงานครบ ๒๕ ปี
เมือเจ้าหน้าทีหรือพนักงานทําหน้าทีครบ ๒๕ ปี ติดต่อกัน จะได้รบั การจัดกิจกรรมเพือเป็ นเกียรติ และเพือให้
กําลังใจ พร้อมทังได้รบั เงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๒ เจ้าหน้าทีและพนักงานถึงแก่กรรม และสวัสดิการฌาปนกิจบิดา มารดา บุตร สามีและภรรยาครูทีถูกต้องตาม
กฎหมาย
(๓๒.๑) เมือเจ้าหน้าทีและพนักงานถึงแก่กรรมจะได้รบั สวัสดิการดังนี
(๓๒.๑.๑) เงินเดือนทังเดือน
(๓๒.๑.๒) เงินค่าฌาปนกิจ เป็ นจํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท กรณี มบี ุตรทีเรียนอยู่ในโรงเรียน รสจ.
บุตรจะได้ร บั สิทธิ ในสวัสดิก ารจนถึงการศึก ษาภาคบังคับหรือ ชันสู งสุดของโรงเรีย น
โรงเรียนจัดพวงหรีด และเป็ นเจ้าภาพ ๑ คืนด้วยเงินช่วยเหลือจํานวน ๕,๐๐๐ บาท
๖๒

(๓๒.๒) สวัสดิการฌาปนกิจบิดา มารดา บุตร สามีและภรรยา
โรงเรียนจัดพวงหรีด และเป็ นเจ้าภาพ ๑ คืนด้วยเงินช่วยเหลือจํานวน ๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๓ สวัสดิการทัวไป
(๓๓.๑) สวัสดิการค่าธรรมเนียมการเรียนบุตรเจ้าหน้าทีและพนักงาน หากเรียนในโรงเรียนของสังฆมณฑลจะได้รบั
สวัสดิการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนอืนแก่บุตรโดยกําเนิด (จ่ายเฉพาะ ค่าเรียนพิเศษ)
(๓๓.๒) สวัสดิการประกันอุบตั ิเหตุ วัดและโรงเรียนจัดทําประกันอุบตั ิเหตุประเภทหมูใ่ ห้กบั เจ้าหน้าทีและพนักงาน
ในอัตราทีเหมาะสมทุกปี
(๓๓.๓) สวัสดิการประกันสังคม วัดและโรงเรียนจัดทํา ประกันสังคมให้กบั เจ้าหน้าทีและพนักงานตามระเบีย บ
กระทรวงแรงงานกําหนด
(๓๓.๔) สวัสดิการชุดแต่งกาย เมือมีการเปลียนเครืองแบบการแต่งกาย วัดและโรงเรียนจัดสวัสดิการชุดเครืองแบบ
การแต่งกายแก่เจ้าหน้าทีและพนักงาน ๒ ชุด
หมวด ๘
ข้อพึงปฏิบตั ขิ องพนักงาน
ข้อ ๓๔ พนักงานพึงปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี
(๑) มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
(๒) ประพฤติตนเป็ นผูม้ คี ุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และปฏิบตั ิตนเยียงศาสนิกชนทีดี
(๓) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยในชุดเครืองแบบทีทางโรงเรียนกําหนดในขณะปฏิบตั ิหน้าที
(๔) มีความสุภาพ เคารพ ให้เกียรติต่อผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน และเพือนร่วมงาน
(๕) เป็ นคนซือสัตย์และตรงต่อเวลา
(๖) ทํางานในหน้าทีทีได้รบั มอบหมายด้วยความรับผิดชอบ
(๗) มีความสามัคคี รักษาทรัพย์สนิ และชือเสียงของโรงเรียน
(๘) หลีกเลียงการพนัน สิงเสพติด ตลอดจนอบายมุขต่างๆ ทีเป็ นเหตุให้ตนเองและผูอ้ ืนเสียหาย
(๙) อุทศิ ตนให้กบั โรงเรียน และงานทีได้รบั มอบหมาย
(๑๐) ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยเรืองพนักงานและสวัสดิการพนักงาน อย่างเคร่งครัด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๕ ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ว่าด้วยเรืองพนักงานและสวัสดิการ ให้คงใช้โดยทีไม่
ขัดแย้งกับ พ.ร.บ. คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ระเบีย บราชการอืน และระเบีย บการของโรงเรีย นคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ทังนีจนกว่าจะมีการปรับปรุงเปลียนแปลงหรือแก้ไขต่อไป

๖๓

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรืองการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ
เพือให้การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีเป็ นไป
อย่ า งมีป ระสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผ ล มุ่ง สู่คุ ณภาพการจัด การศึก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาทีกํา หนดไว้ต าม
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และมาตรฐานตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก อาศัยกฎกระทรวง เรืองการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และอาศัยคําสังกระทรวงศึกษาธิการที สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานที ๒๙๓/
๒๕๕๑ เรือง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน ลงวันที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ กําหนดให้สถานศึกษา ใน
สังกัด จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และอาศัยอํานาจตาม
ความในระเบียบกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ครังที .................เมือวันที.........เดือน.......พ.ศ.
.............. ให้กาํ หนดระเบียบเรืองการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการไว้ ดังนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” ว่าด้วยเรือง บริหารงานหลักสูตรและ
งานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้บงั คับใช้ตงแต่
ั วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอํานาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ในระเบียบนี
“คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตัง
จากสังฆมณฑลจันทบุรีให้ดาํ รงตําแหน่ง ผูร้ บั ใบอนุ ญาต ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การ ผู อ้ าํ นวยการ โรงเรีย น
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้มาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการทีกําหนด
ไว้โดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุ งเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีปรากฏในตราสารจัดตังนิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุญาตให้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
๖๔

“ผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุ ญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรีย นคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า รองผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ่วยผู ้อํานวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผู ้อํานวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากผูร้ บั
ใบอนุญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาตให้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี
หมวด ๑
การพัฒนาหรือการดําเนิ นการเกียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิน
ข้อ ๕ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าที ในการพัฒนาหรือการ
ดําเนินการเกียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิน ดังนี
๕.๑ วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรูท้ อ้ งถินทีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาจัดทําไว้
๕.๒ วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพือกําหนดจุดเน้นหรือประเด็นทีสถานศึกษาให้ความสําคัญ
๕.๓ ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพือนํามาเป็ นข้อมูลจัดทําสาระการ
เรียนรูท้ อ้ งถินของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยงขึ
ิ น

๖๕

๕.๔ จัดทําสาระการเรียนรูท้ อ้ งถินของสถานศึกษาเพือนําไปจัดทํารายวิชาพืนฐานหรือรายวิชาเพิมเติม จัดทํา
คําอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู ้ แผนการจัดการเรียนรู ้ เพือจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้แก่ผูเ้ รียน ประเมินผลและปรับปรุง
๕.๕ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุมตั ิ
หมวด ๒
การวางแผนงานด้านวิชาการ
ข้อ ๖ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีในการวางแผนงานด้านวิชาการ ดังนี
๖.๑ วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล และกํากับ ดูแล นิเทศและติดตามเกียวกับ
งานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลัก สู ตรสถานศึก ษา การพัฒนากระบวนการเรีย นรู ้ การวัดผล
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนา
และใช้สือและเทคโนโลยีเพือการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรู ้ การวิจยั เพือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งทางวิชาการ
๖.๒ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุมตั ิโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
หมวด ๓
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ข้อ ๗ คณะกรรมการบริหารหลัก สู ตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้า ทีในการบริหารการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ดังนี
๗.๑ จัดทําแผนการเรียนรูท้ กุ กลุม่ สาระการเรียนรู ้
๗.๒ จัดการเรียนการสอนทุกกลุม่ สาระการเรียนรูท้ ุกระดับชัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู โ้ ดยเน้นผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญ พัฒนาคุณธรรมนําความรู ้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗.๓ ใช้สอการเรี
ื
ยนการสอนและแหล่งการเรียนรู ้
๗.๔ จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ ให้เอือต่อการเรียนรู ้
๗.๕ ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุม่ สาระการเรียนรู ้
๗.๖ ส่ง เสริม การพัฒนาความเป็ น เลิศ ของนัก เรีย นและช่ว ยเหลือ นัก เรีย นพิก าร ด้อ ยโอกาสและมี
ความสามารถพิเศษ
หมวด ๔
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ข้อ ๘ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดังนี
๘.๑ จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็ นของตนเอง โดย
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๘.๑.๑ จัดให้มกี ารวิจยั และพัฒนาหลักสูตรขึนใช้เองให้ทนั กับการเปลียนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็ นต้นแบบให้กบั โรงเรียนอืน มุง่ สู่
ระดับมาตรฐานสากล
๘.๑.๒ จัดทําหลักสูตรทีมุง่ เน้นพัฒนานักเรียนให้เป็ นมนุษย์ทสมบู
ี รณ์ทงั
ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา มีความรูแ้ ละคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุข
๘.๑.๓ จัดให้มวี ชิ าต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
๘.๑.๔ เพิมเติมเนือหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึงมากขึนสําหรับ
กลุม่ เป้ าหมายเฉพาะ ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์
กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาทีส่งเสริมความเป็ นเลิศ ผูบ้ กพร่อง พิการ
และการศึกษาทางเลือก
๘.๑.๕ เพิมเติมเนือหาสาระของรายวิชาทีสอดคล้องสภาพปัญหา ความ
ต้องการของผูเ้ รียน ผูป้ กครอง ชุมชน สังคมและโลก
๘.๒ สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู ้ การสอนและอืนๆ ให้
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุม่ เป้ าหมายพิเศษ
๘.๓ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
๘.๔ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้สาํ นักงาน
เขตพืนทีการศึกษารับทราบ
หมวด ๕
การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
ข้อ ๙ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีในการพัฒนากระบวนการเรียนรูด้ งั นี
๙.๑ จัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียน
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
๙.๒ ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้
มาใช้เพือป้ องกันและแก้ไขปัญหา
๙.๓ จัดกิจกรรมให้ผูเ้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ น
ทําเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รูอ้ ย่างต่อเนือง
๙.๔ จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูด้ ้านต่างๆ อย่างได้สดั ส่วนสมดุลกัน
รวมทังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
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๙.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือการเรียน และ
อํานวยความสะดวกเพือให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู ้ รวมทังสามารถใช้การ
วิจยั เป็ นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู ้ ทังนี ผูส้ อนและผูเ้ รียนอาจเรียนรูไ้ ปพร้อมกัน
จากสือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
๙.๖ จัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึนได้ทุกเวลาทุกสถานที มีการประสานความร่วมมือ กับบิดา
มารดา ผู ป้ กครอง และบุ ค คลในชุ ม ชนทุ ก ฝ่ าย เพื อร่ ว มกัน พัฒ นาผู เ้ รี ย นตามศัก ยภาพ
๙.๗ ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรูท้ ก้ี าวหน้า เพือเป็ นผูน้ าํ
การจัดกระบวนการเรียนรู ้ เพือเป็ นต้นแบบให้กบั สถานศึกษาอืน
หมวด ๖
การวัดผลประเมินผลและการดําเนิ นการเทียบผลการเรียน
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีในการวัดผลประเมินผลและการดําเนินการเทียบ
ผลการเรียน ดังนี
๑๐.๑ กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้
สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ
๑๐.๒ จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา
๑๐.๓ วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมตั ิผลการเรียน
๑๐.๔ จัดให้มกี ารประเมินผลการเรียนทุกระดับชัน และจัดให้มกี ารซ่อมเสริมกรณีทมีี ผูเ้ รียนไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๑๐.๕ จัดให้มกี ารพัฒนาเครืองมือในการวัดและประเมินผล
๑๐.๖ จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพือใช้ใน
การอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
๑๐.๗ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาอนุมตั ผิ ลการประเมิน การเรียนด้านต่าง ๆ รายปี / รายภาค และ
ตัดสินผลการเรียนการผ่านระดับชัน และจบการศึกษาขันพืนฐาน
๑๐.๘ การเทียบโอนผลการเรียนเป็ นอํานาจของสถานศึกษาทีจะแต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินการเพือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทัง
ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการพร้อมทังให้ผูบ้ ริหารสถานศึกษาอนุมตั ิ
การเทียบโอน
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หมวด ๗
การวิจยั เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้า ทีในการวิจ ยั เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ดังนี
๑๑.๑ กําหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรูแ้ ละ
กระบวนการทํางานของนักเรียน ครูและผูเ้ กียวข้องกับการศึกษา
๑๑.๒ พัฒนาครูและนักเรียนให้มคี วามรูเ้ กียวกับ การปฏิรูปการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการวิจยั
เป็ นสําคัญในการเรียนรูท้ ซัี บซ้อนขึนทําให้ผูเ้ รียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหา
เหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรูแ้ บบสหวิทยาการและการเรียนรูใ้ น
ปัญหาทีตนสนใจ
๑๑.๓ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจยั
๑๑.๔ รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจยั เพือการเรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทัง
สนับสนุนให้ครูนาํ ผลการวิจยั มาใช้เพือพัฒนา การเรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
หมวด ๘
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีในการพัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรู ้ ดังนี
๑๒.๑ จัดให้มแี หล่งเรียนรูอ้ ย่างหลากหลายทังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพือ
สนับสนุนการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู ้
๑๒.๒ จัดระบบแหล่งการเรียนรูภ้ ายในโรงเรียนให้เอือต่อการจัดการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เช่น พัฒนาห้องสมุดให้
เป็ นแหล่งการเรียนรู ้ จัดให้มหี ้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคลือนที มุมหนังสือในห้องเรียน ห้อง
พิพธิ ภัณฑ์ ห้องมัลติมเี ดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์วชิ าการ ศูนย์วทิ ยบริการ (Resource
Center) สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรูใ้ นท้องถินให้เอือต่อการจัดการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนของสถานศึกษาของ
ตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนทีและระบบการเชือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด
สถาบันการศึกษา พิพธิ ภัณฑ์ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน ฯลฯ
๑๒.๔ ส่งเสริมให้ครูและผู ้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู ้ ทังในและนอกสถานศึกษาเพือพัฒนาการเรียนรู ้ และ
นิเทศ กํากับติดตาม

๖๙

หมวด ๙
การนิ เทศการศึกษา
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีในการพัฒนาและส่งเสริมให้มกี ารนิเทศการศึกษา
ดังนี
๑๓.๑ สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู ้เกียวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็ นกระบวนการทํางาน
ร่วมกันทีใช้เหตุผลการนิเทศเป็ นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแต่ละบุคคลให้มคี ุณภาพ การนิเทศเป็ น
ส่วนหนึงของกระบวนการบริหาร เพือให้ทกุ คนเกิดความเชือมันว่า ได้ปฏิบตั ิถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู ้เรียนและตัวครูเอง
๑๓.๒ จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มคี ุณภาพ ทัวถึงและต่อเนืองเป็ นระบบและกระบวนการ
๑๓.๓ จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
หมวด ๑๐
การแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีในการบริหารงานแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ดังนี
๑๔.๑ กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาทีมีการแนะแนวเป็ นองค์ประกอบสําคัญ โดยให้ทุกคนในสถานศึกษา
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๔.๒ จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชดั เจน
๑๔.๓ สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๔.๔ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รบั ความรูเ้ พิมเติมในเรืองจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพือให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรูแ้ ละเชือมโยงสู่การดํารงชีวติ ประจําวัน
๑๔.๕ คัดเลือกบุคลากรทีมีความรู ้ ความสามารถและบุคลิกภาพทีเหมาะสม ทําหน้าทีครูแนะแนว ครูที
ปรึกษา ครูประจําชัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว
๑๔.๖ ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็ น
ระบบ
๑๔.๗ ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผูป้ กครองและชุมชน
๑๔.๘ ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน
ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว
๑๔.๙ เชือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๗๐

หมวด ๑๑
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา ดังนี
๑๕.๑ จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารทีเอือต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบ
ประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้งา่ ย สะดวก
รวดเร็ว ปรับให้เป็ นปัจจุบนั อยู่เสมอ
๑๕.๒ จัดทําแผนสถานศึกษาทีมุง่ เน้นคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์)
๑๕.๓ ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้างระบบการ
ทํางานทีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพ ของ เดมมิง (Deming Cycle)
๑๕.๔ ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการอย่างจริงจังต่อเนืองด้วยการสนับสนุนให้
ครู ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
๑๕.๕ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานทีกําหนดเพือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
๑๕.๖ จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี (SAR) และสรุปรายงานประจําปี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
หมวด ๑๒
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้า ทีในการส่งเสริมชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งทาง
วิชาการ ดังนี
๑๖.๑ จัดกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอืน
๑๖.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภ้ ายในชุมชน
๑๖.๓ ส่งเสริมให้ชมุ ชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ้ ข้อมูล ข่าวสารและรูจ้ กั เลือกสรร
ภูมปิ ญั ญาและวิทยาการต่าง ๆ
๑๖.๔ พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทังหาวิธีการสนับสนุนให้มกี าร
แลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน

๗๑

หมวด ๑๓
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอืน
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอืน ดังนี
๑๗.๑ ระดมทรัพยากรเพือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน เพือเสริมสร้าง
พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทังสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน
๑๗.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทังภาครัฐและ
เอกชน เพือให้สถานศึกษาเป็ นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิน
๑๗.๓ ให้บริการด้านวิชาการทีสามารถเชือมโยงหรือแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในทีอืน ๆ
๑๗.๔ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ศิษย์เก่า การประชุม
ผูป้ กครองนักเรียน การปฏิบตั ิงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอืน
หมวด ๑๔
การส่งเสริมและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่ วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอืนทีจัดการศึกษา
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีในการส่งเสริมและสนับสนุ นงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอืนทีจัดการศึกษาดังนี
๑๘.๑ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน ในเรือง
เกียวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขันพืนฐานการศึกษา
๑๘.๒ จัดให้มกี ารสร้างความรูค้ วามเข้าใจ การเพิมความพร้อมให้กบั บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอืนทีร่วมจัดการศึกษา
๑๘.๓ ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เอกชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืนร่วมกันจัดการศึกษาและใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้ รียน
๑๘.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน
๑๘.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน ได้รบั ความ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจําเป็ น
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๑๘.๖ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ ทังด้านคุณภาพและปริมาณเพือการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
หมวด ๑๕
การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบตั เิ กียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
ข้อ ๑๙ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีในการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกียวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา ดังนี
๑๙.๑ ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพือให้ผูท้ เกี
ี ยวข้อง
ทุกฝ่ ายรับรูแ้ ละถือปฏิบตั ิเป็ นแนวเดียวกัน
๑๙.๒ จัดทําร่างระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพือให้ผูท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย
รับรูแ้ ละถือปฏิบตั ิเป็ นแนวเดียวกัน
๑๙.๓ ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง
๑๙.๔ นําระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบตั ิ
๑๙.๕ ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและ
นําไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป
หมวด ๑๖
การคัดเลือกหนังสือ
ข้อ ๒๐ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีในการคัดเลือกหนังสือ ดังนี
๒๐.๑ ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุม่ สาระการเรียนรู ต้ ่างๆ ทีมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาเพือเป็ นหนังสือแบบเรียนเพือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๒๐.๒ จัดทําหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึ กหัด ใบงาน ใบความรู ้
เพือใช้ประกอบการเรียนการสอน
๒๐.๓ ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึ กหัด ใบ
งาน ใบความรูเ้ พือใช้ประกอบการเรียนการสอน
หมวด ๑๗
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษา
ข้อ ๒๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษา
ดังนี
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๒๑.๑ จัดให้มกี ารร่วมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรืองการจัดหา และพัฒนาสือการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยี
เพือการศึกษาของสถานศึกษา
๒๑.๒ พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรืองเกียวกับการพัฒนาสือการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีเพือการศึกษา
พร้อมทังให้มกี ารจัดตังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพือเป็ นแหล่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษา
๒๑.๓ พัฒนาและใช้สอและเทคโนโลยี
ื
ทางการศึกษา โดยมุง่ เน้นการพัฒนาสือและเทคโนโลยีทางการศึกษาที
ให้ข ้อเท็จจริงเพือสร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ เกิดขึน โดยเฉพาะหาแหล่งสือทีเสริมการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
๒๑.๔ พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษา และชุมชน
๒๑.๕ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้และพัฒนาสือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีเป็ นผูม้ อี าํ นาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจ
เกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามระเบียบนี
ข้อ ๒๓ กรณี มีการเปลียนแปลงแก้ไข ให้เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
อนุมตั ิ และให้ความเห็นชอบก่อนนําไปใช้
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ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานสถานศึกษา โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
โดยทีโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ใช้
หลัก สูตรการศึกษาขันพืนฐานสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามคําอนุ มตั ิในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรี ย น สามัญ ครังที............ ลงวัน ที ...............และเพือให้เ ป็ น ไปตามแนวทางการดํา เนิน งานตามคํา สัง
กระทรวงศึกษาธิการ ที วก............... ลงวันที............... เรือง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และกระจายอํานาจให้สถานศึกษากําหนดหลักสูตรสถานศึกษาขึนใช้เอง เพือให้สอดคล้องกับคําสังดังกล่าว โรงเรียน
คาทอลิก สัง กัด สัง ฆมณฑลจัน ทบุ รี โดยคณะกรรมการบริ ห ารงานหลัก สู ต รและงานวิช าการโรงเรี ย น และ
คณะอนุกรรมการวัดผลประเมินผล จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรขันพืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับหรือคําสังอืนใดในส่วนทีกําหนดไว้ในระเบียบนี หรือซึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ให้
ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ ๔ ระเบียบนีให้ใช้ควบคู่กบั หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานสถานศึกษา ๒๕๕๓
ข้อ ๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี
หมวด ๑
หลักการในการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๖ การประเมินผลการเรียนให้เป็ นไปตามหลักการต่อไปนี
(๖.๑) สถานศึกษาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบประเมินผลการเรียนของผูเ้ รียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการสถานศึกษา และคณะอนุกรรมการวัดผลประเมินผล
(๖.๒) การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาและตัวชีวัดทีกําหนด
ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
(๖.๓) การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย การประเมินเพือปรับปรุงพัฒนาผูเ้ รียน การจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผลเพือตัดสินผลการเรียน
(๖.๔) การประเมิน ผลเป็ น ส่วนหนึงของกระบวนการจัดการเรีย นการสอนต้อ งดํา เนินการด้วยวิธีก ารที
หลากหลาย เหมาะสมกับสิงทีต้องการวัด ธรรมชาติของวิชา และระดับชัน
(๖.๕) ให้มกี ารประเมินผลการเรียนรู ้ ๘ กลุม่ สาระ เป็ นรายภาค และรายปี ครอบคลุมตัวชีวัดทีกําหนดไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานสถานศึกษา
(๖.๖) ให้มกี ารประเมินความสามารถของผูเ้ รียนในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนตามแนวทางทีสถานศึกษา
กําหนดไว้ในแต่ละช่วงชัน
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(๖.๗) ให้มกี ารประเมินความสามารถของผูเ้ รียนในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสือความในแต่ละระดับชัน
(๖.๘) ให้มกี ารประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนในแต่ละระดับชัน
(๖.๙) ให้มกี ารประเมินคุณภาพผูเ้ รียนในระดับชาติ ในระดับชันทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
(๖.๑๐) เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได้
(๖.๑๑) ให้มกี ารเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ
หมวด ๒
วิธีการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๗ การวัดและประเมินผลการเรีย นรู ้ เป็ นกระบวนการทีให้ผู ส้ อนใช้พ ฒั นาคุณภาพผู เ้ รีย นเพือให้ได้ขอ้ มูล
สารสนเทศ ทีแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสําเร็จทางการเรียนของผูเ้ รียน ให้เป็ นการประเมินเพือปรับปรุง
การเรียนมากกว่าการตัดสินผลการเรียน ประกอบด้วย
(๗.๑) การวัดและประเมินผลระดับชันเรีย นเป็ น การวัดความก้าวหน้าทังด้า นความรู ้ ทักษะกระบวนการ
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามหลักสูตรทีกําหนดไว้
(๗.๒) การประเมินผลระดับสถานศึก ษาเพือตรวจสอบความก้า วหน้า การเรีย นรู เ้ ป็ นรายปี และช่วงชัน
สําหรับสถานศึกษานําข้อมูลทีได้ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเ้ รียน
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเรียนรู ้ รวมทังพิจารณาตัดสินการเลือนชัน
(๗.๓) การประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนระดับชาติ เป็ นการประเมินด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิทางการ
เรียนทีเป็ นมาตรฐานระดับชาติ เพือตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของชาติ สําหรับ
นําผลการประเมินไปวางแผนดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการผูเ้ รียนให้ได้มาตรฐาน
(๗.๔) การประเมินเพือตัดสินผลการเรียน เป็ นการประเมินเพือสรุปความสําเร็จในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในการ
จบในแต่ละระดับชัน และจบหลักสูตรการศึกษาในระดับต่าง ๆ ซึงจะทําให้ผูเ้ รีย นได้รบั การรับรองความรู แ้ ละวุฒิ
การศึกษาจากสถานศึกษา
ข้อ ๘ แนวดําเนินการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
เพือให้การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการดําเนินการตามหลักการกระจายอํานาจ มีการประเมินผูเ้ รียนตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียน มีการตรวจสอบและกํากับติดตามประเมินคุณภาพการประเมินผลการเรียนอย่างเป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ดังนี
(๘.๑) สถานศึก ษาโดยคณะกรรมการบริหารหลัก สูตรและวิชาการสถานศึก ษา คณะอนุ ก รรมการวัดผล
ประเมินผล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกําหนดรูปแบบ ระบบ และระเบียบประเมินผลของ
สถานศึกษาเพือใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
(๘.๒) สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา กําหนดแนวทางและ
กระบวนการประเมินตัวชีวัด รายปี / รายภาค และแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรูโ้ ดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู ช้ ่วง
๗๖

ชัน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสือความ จุดประสงค์การดําเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน เพือใช้เป็ นเป้ าหมายในการวัดและการประเมินผลการเรียนรูร้ ายปี / รายภาค
(๘.๓) คณะอนุ กรรมการระดับกลุ่ม สาระให้ความเห็นชอบของรู ปแบบ วิธีการเครืองมือสําหรับการประเมิน
และผลการตัดสินการประเมินผลการเรียนรายวิชาของผูส้ อน
(๘.๔) ผูส้ อนจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบพัฒนาการของผูเ้ รียน และประเมินสรุปผลสัมฤทธิของผูเ้ รียนด้วย
วิธีการหลากหลายตามสภาพจริง โดยนําผลการเรียนรูร้ ะหว่างเรียนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐ ไปใช้เป็ นข้อมูลรวมกับการ
ประเมินปลายภาค / ปลายปี
(๘.๕) หัวหน้าสถานศึกษาอนุมตั ิผลการเรียนปลายภาค / ปลายปี และการผ่านในแต่ละระดับชัน
(๘.๖) สถานศึก ษาจัดทํา รายงานผลการดํา เนินการประเมินผลการเรีย นประจํา ปี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ข้อ ๙ ให้มกี ารประเมินผลการเรียนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
(๙.๑) การประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรูร้ ายวิชา ตามผลการเรียนรูข้ องรายวิชา ซึงสถานศึกษาวิเคราะห์
จากมาตรฐานการเรียนรูช้ นปี
ั การประเมินสาระการเรียนรูร้ ายวิชา ให้ตดั สินผลการประเมินเป็ นระดับผลการเรียน ๘
ระดับ ดังนี
๔ หมายถึง ผลการเรียนดีเยียม
ช่วงคะแนนร้อยละ ๘๐-๑๐๐
๓.๕ หมายถึง ผลการเรียนดีมาก
ช่วงคะแนนร้อยละ ๗๕-๗๙
๓ หมายถึง ผลการเรียนดี
ช่วงคะแนนร้อยละ ๗๐-๗๔
๒.๕ หมายถึง ผลการเรียนค่อนข้างดี ช่วงคะแนนร้อยละ ๖๕-๖๙
๒ หมายถึง ผลการเรียนน่าพอใจ
ช่วงคะแนนร้อยละ ๖๐-๖๔
๑.๕ หมายถึง ผลการเรียนพอใช้
ช่วงคะแนนร้อยละ ๕๕-๕๙
๑ หมายถึง ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ช่วงคะแนนร้อยละ ๕๐-๕๔
ขันตํา
๐ หมายถึง ตํากว่าเกณฑ์
ช่วงคะแนนร้อยละ ๐-๔๙
(๙.๒) การประเมินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน เป็ นการประเมินความสามารถและพัฒนาการของผูเ้ รียน ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนในแต่ละภาคเรียน / แต่ละปี ตามเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรม และตัดสินผลการประเมิน
ผ่านเป็ น ๓ ระดับ และไม่ผ่าน ดังนี
ระดับดีเยียม หมายถึง ผูเ้ รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและมีผลการประเมินจุดประสงค์ต่างๆ ของ
แต่ละกิจกรรมตามเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในระดับดีเยียม
ระดับดี
หมายถึง ผูเ้ รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและมีผลการประเมินจุดประสงค์ต่างๆ ของ
แต่ละกิจกรรมตามเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในระดับดี
ระดับพอใช้ หมายถึง ผูเ้ รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและมีผลการประเมินจุดประสงค์ต่างๆ ของ
แต่ละกิจกรรมตามเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในระดับพอใช้
๗๗

เมือจบในระดับชันจะพิจารณาจากผลการประเมิน “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” โดยการประเมิน
“ผ่าน” ต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “พอใช้” ขึนไป
ไม่ผ่าน หมายถึง ผูเ้ รียนขาดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน หรือมีผลการประเมินไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
การผ่านของแต่ละกิจกรรมทีกําหนดไว้
(๙.๓) การประเมินความสามารถอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสือความ ผ่านช่วงชันปี เป็ นการประเมินทักษะการ
คิด และการถ่ายทอดความคิดด้วยทักษะการอ่าน การคิ ดวิเ คราะห์และเขีย นสือความ ตามเงือนไข และวิธีก ารที
สถานศึกษากําหนดและตัดสินผลการประเมินผ่านเป็ น ๓ระดับ และไม่ผ่านดังนี
ระดับดีเยียม หมายถึง ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสือความมีความสัมพันธ์เชือมโยง
กันดี และครอบคลุมเนือหาสาระทังหมด
ระดับ ดี
หมายถึง ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสือความมีความสัมพันธ์เชือมโยง
กันดี แต่ยงั ไม่ครอบคลุมเนือหาสาระทังหมด
ระดับ พอใช้ หมายถึง ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสือความมีความสัมพันธ์ เชือมโยง
กันค่อนข้างดี และยังไม่ครอบคลุมเนือหาสาระทังหมด
เมือจบระดับชันพิจารณาจากผลการประเมิน “ผ่าน” และ“ไม่ผ่าน” โดยการประเมิน “ผ่าน” นัน ต้องมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ “พอใช้” ขึนไป
ไม่ผ่าน
หมายถึง ความสามารถในการอ่ า น คิดวิเ คราะห์ และเขีย นสือความขาดความสัมพัน ธ์
เชือมโยง และไม่ครอบคลุมเนือหาสาระ
(๙.๔) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นการประเมินพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน ตามคุณลักษณะทีสถานศึกษากําหนด การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จะประเมินเป็ นรายคุณลักษณะประจําปี การศึกษา และตัดสินผลการประเมินผ่านเป็ น ๓ ระดับ และไม่ผ่าน
ดังนี
ระดับดีเยียม หมายถึง ผูเ้ รียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชีผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ขึนไป ของจํานวนตัวบ่งชี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทกํี าหนดไว้
ระดับดี
หมายถึง ผูเ้ รียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชีผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๕-๗๙ ขึนไป ของจํานวนตัว
บ่งชีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทกํี าหนดไว้
ระดับพอใช้ หมายถึง ผูเ้ รียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชีผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๕๐- ๖๔ ขึนไปของจํานวนตัว
บ่งชีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทกํี าหนดไว้
เมือจบระดับชันจะพิจารณาจากผลการประเมิน “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” โดยการประเมิน “ผ่าน” ต้องมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ “พอใช้” ขึนไป
ไม่ผ่าน
หมายถึง ผูเ้ รียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชีตามเกณฑ์ ร้อยละตํากว่า ๕๐ ของจํานวนตัวบ่งชีใน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีกําหนดไว้ แสดงว่าผู เ้ รีย นขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
จุดมุง่ หมายของหลักสูตรในภาพรวม
๗๘

(๙.๕) การตัดสินผลการเรียนผ่านในระดับชัน เป็ นการนําผลการประเมินในด้านต่าง ๆ มาประมวลสรุปเพือ
ตัดสินให้ผูเ้ รียนผ่านชันปี ต่าง ๆ ตามเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนแต่ละระดับชัน
ข้อ ๑๐. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนผ่านระดับชันและจบหลักสูตรสถานศึกษา เพือให้ผูเ้ รียนหลักสูตรการศึกษาขัน
พืนฐานทีผ่า นการศึกษาแต่ ละระดับ ชัน และจบหลัก สู ตรสถานศึก ษา ครบถ้วนตามโครงสร้า งของหลัก สู ตรของ
สถานศึกษา และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจึงกําหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนผ่านระดับชัน การจบ
หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และจบหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานไว้ดงั นี
(๑๐.๑) เกณฑ์การผ่านระดับชันประถมปี ที ๑ – ๖ ผูเ้ รียนมีคุณสมบัติดงั นี
(๑๐.๑.๑) ผูเ้ รียนต้องเรียนรูต้ ามกลุ่มสาระการเรียนรู ท้ งั ๘ กลุ่ม ครบตามโครงสร้างหลักสูตรของ
สถานศึกษา และได้รบั การตัดสินผลการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ทสถานศึ
ี
กษากําหนด และได้
จํานวนชัวโมงทีสถานศึกษากําหนด
(๑๐.๑.๒) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสือความ ให้ได้ตามเกณฑ์ที
สถานศึกษากําหนด
(๑๐.๑.๓) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ทสถานศึ
ี
กษากําหนด
(๑๐.๑.๔) ผูเ้ รียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ทีสถานศึกษา
กําหนด
(๑๐.๒) เกณฑ์การผ่านช่วงระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น ชันมัธยมศึกษาปี ที ๑ – ๓ ผูเ้ รียนมีคุณสมบัติดงั นี
(๑๐.๒.๑) ผูเ้ รียนต้องเรียนรูต้ ามกลุม่ สาระการเรียนรูท้ งั ๘ กลุม่ ได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ของสถานศึกษา และได้รบั การตัดสินผลการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ทสถานศึ
ี
กษากําหนด
(๑๐.๒.๒) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน สือความ ให้ได้ตามเกณฑ์ที
สถานศึกษากําหนด
(๑๐.๒.๓) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ทสถานศึ
ี
กษากําหนด
(๑๐.๒.๔) ผูเ้ รียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ทีสถานศึกษา
กําหนด
(๑๐.๓) เกณฑ์การผ่านระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ชันมัธยมศึกษาปี ที ๔ – ๖ หรือจบหลักสูตรการศึกษา
ขันพืนฐาน
(๑๐.๓.๑) ผูเ้ รียนต้องเรียนรูต้ ามกลุม่ สาระการเรียนรูท้ งั ๘ กลุม่ ได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ของสถานศึกษา และได้รบั การตัดสินผลการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ทสถานศึ
ี
กษากําหนด
(๑๐.๓.๒) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินการอ่ าน คิดวิเ คราะห์ เขียน สือความให้ได้ตามเกณฑ์ที
สถานศึกษากําหนด
(๑๐.๓.๓) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ทสถานศึ
ี
กษากําหนด
(๑๐.๓.๔) ผูเ้ รียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ทีสถานศึกษา
กําหนด
๗๙

หมวด ๓
การตัดสินผลการเรียน
ข้อ ๑๑ การตัดสินผลการเรียนให้ถอื ปฏิบตั ิดงั นี
(๑๑.๑) พิจารณาตัดสินว่าผูเ้ รียนผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู ท้ งั ๘ กลุ่ม และ
ได้รบั ผลการเรียนไม่ตากว่
ํ า ๑.๕
(๑๑.๒) การตัดสินพิจ ารณาว่า ผู เ้ รีย นจะนับจํา นวนชัวโมง/จํา นวนหน่ วยนําหนัก ผู เ้ รีย นจะต้อ งเข้า ร่ วม
กิจกรรรมโดยนับจํานวนชัวโมงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทังหมดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
(๑๑.๓) ได้รบั การตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนเป็ นรายปี / รายภาคและรายระดับชัน โดยถ้าผ่าน
เกณฑ์การประเมินให้ได้ผลประเมินเป็ น ดีเยียม ดี หรือพอใช้ และถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผลการประเมิน
ได้ “ไม่ผ่าน”
(๑๑.๔) ได้รบั การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสือความ เป็ นรายปี หรือรายภาค และนําไป
ตัดสินการผ่านระดับชัน โดยผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ระดับผลการประเมิน “ผ่าน” ถ้าไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ให้ได้ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”
(๑๑.๕) ได้รบั การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนเป็ นรายปี หรือรายภาค และนําไปตัดสินการ
ผ่านระดับชัน โดยถ้าผ่านเกณฑ์ทสถานศึ
ี
กษากําหนดให้ได้ผลการประเมินเป็ นดีเยียม ดี และพอใช้
ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมินเป็ น “ไม่ผ่าน”
(๑๑.๖) วัดผลปลายภาคหรือปลายปี เฉพาะผูท้ มีี เวลาเรียนตลอดภาคเรียน หรือตลอดปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
๘๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานันให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู ้ เสนอ
ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา คณะอนุกรรมการวัดผลประเมินผล
เห็นชอบและเสนอผูบ้ ริหารสถานศึกษาอนุมตั ิ
(๑๑.๗) ผูเ้ รียนทีมีเวลาเรียนไม่ถงึ ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานันและไม่ได้รบั การผ่อนผันให้เข้ารับ
การวัดผลปลายภาคเรียนให้ได้ผลการเรียน “มส”
(๑๑.๘) ผูเ้ รียนทีมีผลการเรียนตํากว่าเกณฑ์ทสถานศึ
ี
กษากําหนด ให้ได้ระดับผลการเรียน “๐”
๑๑.๙ ผูเ้ รียนทีทุจริตในการสอบหรือทุจริตในงานทีมอบหมายให้ทาํ ในรายวิชาใด ครังใด ก็ตาม ให้ได้
คะแนน “๐” ในครังนัน
(๑๑.๑๐) ผูเ้ รียนทีไม่ได้วดั รายปี หรือรายภาค ไม่ได้ส่งงานทีได้รบั มอบหมายให้ทาํ หรือมีเหตุสุดวิสยั ทีทําให้
ประเมินผลการเรียนไม่ได้ ให้ได้ผลการเรียน “ร”

๘๐

กรณี ทีผู เ้ รี ย นได้ผ ลการเรีย น “ร” เพราะไม่ส่ง งานนัน จะต้อ งได้ร ับ ความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกลุม่ สาระการเรียนรู ้ คณะอนุกรรมการวัดผลประเมินผล
ข้อ ๑๒ การเปลียนแปลงระดับผลการเรียนให้ถอื ปฏิบตั ิดงั นี
(๑๒.๑) การเปลียนระดับผลการเรียนจาก “๐” ให้ครูผูส้ อนดําเนินการพัฒนาผูเ้ รียนโดยจัดสอนซ่อมเสริม
ปรับปรุ ง แก้ไข ผู เ้ รีย นในผลการเรีย นรู ท้ ี ไม่ผ่า นเกณฑ์ขนตํ
ั า แล้วประเมินด้วยวิธีการทีมี
ประสิทธิภาพจนผูเ้ รียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินและให้ระดับผลการเรียนใหม่ ให้ได้ระดับผล
การเรียนไม่เกิน “๑” ตามเงือนไขทีสถานศึกษากําหนด ทังนีควรดําเนินการให้เสร็จสินในภาค
เรียนต่อไป
(๑๒.๒) การเปลียนระดับผลการเรียนจาก “มผ” ให้สถานศึกษาดําเนินการซ่อมเสริม ปรับปรุง แก้ไข
ผูเ้ รียนในส่วนทีไม่ผ่านการประเมินตามระยะเวลาทีสถานศึกษากําหนด
(๑๒.๓) การเปลียนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดาํ เนินการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม ปรับปรุง แก้ไข หรือตามวิธีการที
คณะกรรมการกําหนด เพือให้ผูเ้ รียนผ่านเกณฑ์ทสถานศึ
ี
กษากําหนด
ข้อ ๑๓ การตัดสินให้ผูเ้ รียนผ่านระดับชัน (จบการศึกษาภาคบังคับ / จบการศึกษาขันพืนฐาน)
(๑๓.๑) ผูเ้ รียนทีจะได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิให้ผ่านระดับชันประถมศึกษา ประถมปี ที ๑-๖ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี
(๑๓.๑.๑) ผูเ้ รียนต้องเรียนรูต้ ามกลุม่ สาระการเรียนรูท้ งั ๘ กลุม่ และได้รบั การตัดสินผลการ
เรียนให้ได้ตามเกณฑ์ทสถานศึ
ี
กษากําหนด
(๑๓.๑.๒) ผู เ้ รีย นต้องเข้า ร่ วมกิจ กรรมพัฒนาผู เ้ รีย น และผ่า นการประเมินตามเกณฑ์ที
สถานศึกษากําหนด
(๑๓.๑.๓) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสือความ ให้ได้ตามเกณฑ์
ทีสถานศึกษากําหนด
(๑๓.๑.๔) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ทีสถานศึกษา
กําหนด
(๑๓.๒) ผูท้ จะได้
ี รบั การพิจารณาอนุมตั ิให้ผ่านระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้อน มัธยมศึกษาปี ที ๑ - ๓ ต้อง
มีคุณสมบัติดงั นี
(๑๓.๒.๑) ผูเ้ รียนต้องเรียนรูต้ ามกลุม่ สาระการเรียนรูท้ งั ๘ กลุม่ และได้รบั การตัดสินผลการ
เรียนให้ได้ตามเกณฑ์ทสถานศึ
ี
กษากําหนด
(๑๓.๒.๒) ผู เ้ รียนต้อ งเข้า ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู เ้ รียน และผ่า นการประเมินตามเกณฑ์ที
สถานศึกษากําหนด
(๑๓.๒.๓) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินการอ่ าน คิดวิเคราะห์ เขียนสือความ ให้ได้ตาม
เกณฑ์ทสถานศึ
ี
กษากําหนด
๘๑

(๑๓.๒.๔) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ทีสถานศึกษา
กําหนด
(๑๓.๓) ผูท้ ีจะได้รบั การพิจารณาอนุ มตั ิให้ผ่านระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปี ที ๔ - ๖
ต้องมีคุณสมบัติดงั นี
(๑๓.๓.๑) ผูเ้ รียนต้องเรียนรูต้ ามกลุม่ สาระการเรียนรูท้ งั ๘ กลุ่ม และได้รบั การตัดสินผล
การเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ทสถานศึ
ี
กษากําหนด
(๑๓.๓.๒) ผู เ้ รียนต้อ งเข้าร่ วมกิจ กรรมพัฒนาผู เ้ รีย น และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที
สถานศึกษากําหนด
(๑๓.๓.๓) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินการอ่ าน คิดวิเคราะห์ เขียนสือความ ให้ได้ตาม
เกณฑ์ทสถานศึ
ี
กษากําหนด
(๑๓.๓.๔) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ทีสถานศึกษา
กําหนด
การตัดสินผลการเรียนการผ่านระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น (จบการศึกษาภาคบังคับ) ผูเ้ รียนต้องผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานครบทัง ๔ เกณฑ์ ซึงสะสมมาจากการประเมินผลการเรียนปลายปี หรือปลายภาค
หมวด ๔
การเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ ๑๔ การเทียบโอนผลการเรียน เป็ นการนําผลการเรียนซึงเป็ นความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ของผูเ้ รียนทีเกิด
จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาประเมินเป็ นส่วนหนึงของการศึกษาตาม
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึง
แนวการดําเนิ นการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็ นไปตามระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียน ดังนี
(๑๔.๑) ผูข้ อเทียบโอนต้องขึนทะเบียนเป็ นนักเรียนของสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึง ทังนีโดยผูข้ อเทียบ
โอนจะต้องไม่เป็ นผูท้ กํี าลังศึกษาอยู่ในระบบ โดยสถานศึกษาดังกล่าวดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ในภาค
เรียนแรกทีขึนทะเบียนเป็ นนักเรียน ยกเว้นกรณีมเี หตุจาํ เป็ น
(๑๔.๒) จํานวนสาระการเรียนรู ้ รายวิชา จํานวนหน่วยกิตทีจะรับเทียบโอน และอายุของผลการเรียนทีจะ
นํามาเทียบโอน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ทังนีเมือเทียบโอน
แล้วต้องมีเวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาทีจะรับเทียบโอนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ภาคเรียน
(๑๔.๓) การเทียบโอนผลการเรียนให้ดาํ เนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียนจํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
ข้อ ๑๕ การเทียบโอนให้ดาํ เนินการดังนี
๘๒

(๑๕.๑) การเทียบระดับการศึกษา หมายถึง การนําผลการเรียน ความรู ้ และประสบการณ์ทีได้จาก
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบ ไม่แบ่งระดับมาประเมินเพือเทียบเท่าการศึกษาระดับใดระดับหนึง มี
แนวทางการเทียบระดับการศึกษาดังนี
(๑๕.๑.๑) ผูข้ อเทียบระดับการศึกษาจะต้องไม่เป็ นผูท้ ีกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในระบบ
หรือสถานศึกษานอกระบบทีจัดการศึกษาเป็ นระบบเดียวกันกับการศึกษาในระบบ
และเป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับทีตํากว่า
ระดับการศึกษาทีขอเทียบ ๑ ระดับ ผูไ้ ม่เคยมีวุฒิก ารศึกษาใด ๆ จะขอเทีย บ
ระดับการศึกษาได้ไม่เกินระดับประถมศึกษา
(๑๕.๑.๒) ให้สถานศึกษาซึงเป็ นทีทําการเทียบระดับการศึกษา ดําเนินการเทียบระดับด้วยการ
ประเมินความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ของผูข้ อเทียบระดับ ด้วยวิธีการที
หลากหลายทังด้วยการทดสอบ การประเมินแฟ้ มผลงาน การสังเกตพฤติก รรม
ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมคุณลักษณะของผูเ้ รียนทังด้านพุทธิพิสยั จิตพิสยั และทักษะ
พิสยั ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรทีขอเทียบระดับ
(๑๕.๑.๓) ผูผ้ ่านการประเมินจะได้รบั หลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับความรู ้ และ
ใบประกาศนียบัตรรับรองระดับความรูข้ องกระทรวงศึกษาธิการ
(๑๕.๒) การเทีย บโอนผลการเรี ย น หมายถึง การนํา ผลการเรี ย นซึงเป็ น ความรู ้ ทัก ษะ และ
ประสบการณ์ของผูเ้ รียนทีเกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และผลการศึกษา
จากต่างสถานศึกษามาประเมินเป็ นส่วนหนึงของการศึกษา ตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึงทีกําลังศึกษา มีแนวการ
ดําเนินการดังนี
(๑๕.๒.๑) คณะกรรมการบริหารหลัก สูตร และงานวิชาการของสถานศึก ษากํา หนดจํานวน
รายวิชา จํานวนหน่วยกิต ทีสถานศึกษาจํากัดให้ผูเ้ รียนสามารถขอเทียบโอนได้ใน
การศึก ษาตามหลัก สูตรของสถานศึกษาแต่ ละช่วงชัน ทังนีผู เ้ รีย นจะต้อ งเหลือ
รายวิชาทีจะต้องศึกษาในสถานศึกษาอีกอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน หรือในช่วงเวลาที
คณะกรรมการเห็นเหมาะสมพร้อมกับการกําหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอน ทัง
กรณีเทียบโอนผลการเรียนเดิมทีผูเ้ รียนศึกษาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา และ
กรณี เทีย บโอนผลการเรียนทีผูเ้ รียนขออนุ ญาตไปศึก ษาต่ างสถานศึก ษา จะต้อ ง
จัดทํา เป็ นระเบีย บการเทียบโอน ผลการเรีย นของสถานศึก ษาให้ส อดคล้อ งกับ
กฎกระทรวงว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนด้วย
(๑๕.๒.๒) สถานศึกษาแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ให้ปฏิบตั ิหน้าทีกําหนดสาระ จัดสร้างเครืองมือ สําหรับการเทียบโอนผลการเรียน
และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
(๑๕.๒.๓) คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ทําการเทียบโอนผลการเรียนให้
ผูเ้ รียนในกรณีต่อไปนี
๘๓

(๑๕.๒.๓.๑) กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิม ทีผูเ้ รียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาใน
สถานศึกษาให้ดาํ เนินการดังนี
(๑๕.๒.๓.๒.)ให้ดาํ เนินการให้เสร็จในภาคเรียนแรกทีผูเ้ รียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
หรือในช่วงเวลาทีคณะกรรมการเห็นเหมาะสม
(๑๕.๒.๓.๓.) ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็ นรายวิชา
(๑๕.๒.๓) ผู ข้ อเทีย บโอนยืนคํา ร้อ งเป็ นลายลัก ษณ์อ กั ษรขอเทีย บความรู ต้ ามรายวิชาใน
หลักสูตรของสถานศึกษา ตามจํานวนรายวิชาทีสถานศึกษากําหนดไว้ในระเบียบการ
เทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาให้ผูเ้ รียนยืนคําร้อง พร้อมเอกสารหลักสูตรที
นํามาขอเทียบ และเอกสารการศึกษาทีได้รบั มา (ถ้าผูเ้ รียนมี)
(๑๕.๒.๔) คณะกรรมการดํา เนินการเทียบโอนผลการเรีย นพิจารณาหลักสู ตรและหลักฐาน
เอกสารเดิมของผู เ้ รีย น เพือเปรีย บเทีย บหลัก สู ตรทีเรีย นมากับหลัก สู ตรของ
สถานศึกษาในรายวิชาทีขอเทียบ ถ้ามีจุดประสงค์และเนือหาสาระตรงกันไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ๖๐ ให้รบั เทียบโอนได้ และให้ได้ระดับผลการเรียนตามทีได้มาในกรณี
ทีผูเ้ รียนย้ายสถานศึกษา แต่ถา้ เป็ นกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาต่าง
ระบบ ให้คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนพิจารณาว่าควรยอมรับผลการเรียน
เดิมหรือไม่ ถ้าไม่ยอมรับก็ตอ้ งประเมินให้ใหม่ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ ทีเหมาะสม
(๑๕.๒.๕)คณะกรรมการดํา เนินการเทีย บโอนผลการเรีย น จัดให้มีก ารประเมินความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ของผูเ้ รียนใหม่ ตามผลการเรียนรู ข้ องรายวิชาที
ผูเ้ รียนขอเทียบในกรณีทผูี เ้ รียนไม่มเี อกสาร หลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรือ
หลักสูตรทีผูเ้ รียนนํามาขอเทียบโอน มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนือหา
สาระของหลักสูตรทีขอเทียบไม่ถงึ ร้อยละ ๖๐ ผูเ้ รียนทีผ่านการประเมินจะได้รบั การ
เทียบโอนผลการเรียนได้ โดยได้ระดับผลการเรียนตามทีประเมินได้ ส่วนผูท้ ีไม่
ผ่านการประเมินจะไม่ได้รบั การเทียบโอนผลการเรียน
(๑๕.๓) กรณี ผูเ้ รียนขออนุ ญาตไปศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึง ต่างสถานศึกษาหรือขอศึกษาด้วย
ตนเองให้ดาํ เนินการดังนี
(๑๕.๓.๑) ให้ด ํา เนิ นการโดยผู เ้ รี ย นยืนคํา ร้อ งไปศึ ก ษาต่ า งสถานทีหรื อ ต่ า งรู ป แบบต่ อ
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึงจะพิจารณาผลการเรียนและความจําเป็ น
ของผู เ้ รียนตามระเบีย บการจัดการศึก ษา ๓ รู ปแบบ ของสถานศึกษาทีจะจัด
การศึกษาในระบบ
(๑๕.๓.๒) รายวิชาทีผูเ้ รียนขอไปศึกษาต่างสถานที หรือต่างรูปแบบต้องมีจุดประสงค์และเนือหา
สาระสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษาทีจะนํามาเทียบโอนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ๖๐
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(๑๕.๓.๓) กรณี ผู เ้ รีย นขอไปศึก ษาต่ า งสถานศึกษาหรือ ระบบทีมีสถานศึก ษาจัดการเรีย น
การสอนแน่นอน ถ้าเห็นควรอนุ ญาตให้ไปเรียนได้ให้มกี ารประสานงาน เรืองการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการรับโอนผลการเรียนก่อน เมือได้ตกลง
ร่วมกันเรียบร้อยแล้วจึงจะอนุญาตเมือศึกษาสําเร็จ ให้รบั โอนผลการเรียนได้ทนั ที
(๑๕.๓.๔) กรณี ผู เ้ รียนขออนุ ญาตศึก ษาด้วยตนเอง หรือศึกษาในสถานศึกษาทีไม่สามารถ
ติดต่อประสานได้ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาความจําเป็ นแล้ว เห็นควรอนุ ญาต
เมือผูเ้ รียนมารายงานผลการเรียน ให้คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการ
เรียนทําการเทียบโอนผลการเรียนให้ผูเ้ รียน เช่นเดียวกันกรณีการเทียบโอนผลการ
เรียนเดิมทีผูเ้ รียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาใน สถานศึกษา
(๑๕.๓.๕) คณะกรรมการดํา เนินการเทีย บโอนผลการเรีย น รายงานผลการเทีย บโอนให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และ
เสนอผูบ้ ริหารสถานศึกษาอนุมตั ิผลการเทียบโอนผลการเรียน
หมวด ๕
การกําหนดให้ซําชันเรียน
ข้อ ๑๖ การกําหนดให้ซาชั
ํ นเรียนให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง แนวทางปฏิบตั ิในการเรียนซําชันตาม
หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี
(๑๖.๑) ให้มกี ารเรียนซําชันในกรณีทพบว่
ี า ผูเ้ รียนมีระดับผลการเรียนเฉลียของปี ทีผ่านมาตํากว่า ๑ และ
ไม่ให้ความเอาใจใส่ในการเรียน และครู ประจําชันเห็นสมควรให้ซาชั
ํ น เนืองจากจะเป็ นปัญหาต่อผูเ้ รียนในการเรียน
ระดับสูงขึน ก็จะจัดให้เรียนซําชัน แล้วยกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลกการเรียนใหม่แทน
(๑๖.๒) การพิจ ารณาเห็นชอบให้เ รีย นซําชันให้ครู ประจํา ชันทีเห็นสมควรให้ซาชั
ํ นยืนเสนอข้อ มูลผล
การเรียน และข้อมูลอืน ๆ ทีเกียวข้องให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา คณะอนุ กรรมการ
วัดผลประเมินผล พิจารณา และผ่านการเห็นชอบ
(๑๖.๓) การพิจารณาตัดสินให้เ รีย นซําชันต้องนํา เสนอต่ อผู บ้ ริหาร และได้ร บั การอนุ มตั ิจากผู บ้ ริหาร
สถานศึกษาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หมวด ๖
หน้าทีของสถานทีศึกษา
ข้อ ๑๗ ให้สถานศึกษาจัดให้มเี อกสารการประเมินผลการเรียนต่าง ๆ ดังนี
(๑๗.๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.๑) เป็ นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผูเ้ รียน
ตามสาระการเรียนรูก้ ลุม่ วิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ทีได้เรียนในแต่ละช่วงชันของหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน เพือให ้
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เป็ นหลักฐานแสดงสถานภาพและความสําเร็จในการศึกษาของผูเ้ รียนแต่ละคน ใช้เป็ นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ
สมัครทํางานหรือดําเนินการ ในเรืองอืนทีเกียวข้อง
(๑๗.๒) หลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.๒) เป็ นเอกสารทีสถานศึกษาออกให้กบั
ผูส้ าํ เร็จการศึกษาและรับรองวุฒกิ ารศึกษาของผูเ้ รียน ให้ผูเ้ รียนนําไปใช้เป็ นหลักฐานแสดงระดับวุฒกิ ารศึกษาของตน
(๑๗.๓) แบบรายงานผูส้ าํ เร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็ นแบบรายงานรายชือและข้อมูลของผูส้ าํ เร็จการศึกษา
ภาคบังคับหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน เพือใช้เป็ นหลักฐานสํา หรับตรวจสอบยืนยันและรับรองความสําเร็จและ
วุฒกิ ารศึกษาของผูส้ าํ เร็จการศึกษาแต่ละคนต่อเขตพืนทีการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
(๑๗.๔) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.๔) เป็ นเอกสารรายงานพัฒนาการด้าน
คุณลักษณะของผูเ้ รียนเกียวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีสถานศึกษากําหนดขึน
เพือพัฒนาผูเ้ รียนเป็ นพิเศษ เพือการแก้ปญั หาหรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผูเ้ รียนตามวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา เป็ นการ
รายงานผลการประเมินทีแสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผูเ้ รียนในแต่ละช่วงชัน สถานศึกษาต้องจัดทําเอกสารนีให้ผูเ้ รียนทุก ๆ คน ควบคู่กบั ระเบียนแสดงผลการเรียนของ
ผูเ้ รียน เพือนําไปใช้เป็ นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผูเ้ รียนเพือประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครทํางาน
(๑๗.๕) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียน (ปพ.๕) เป็ นเอกสารสําหรับผูส้ อนใช้บนั ทึกเวลา
เรียน ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนแต่ละคนทีเรียน
ในห้องเรียนกลุม่ เดียวกัน เพือใช้เป็ นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสิน
ผลการเรียนของผูเ้ รียน รวมทังใช้เป็ นหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ และผลสัมฤทธิของผูเ้ รียนแต่ละคน
(๑๗.๖) แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนรายบุคคล (ปพ.๖) เป็ นเอกสารสําหรับบันทึกข้อมูล
เกียวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่าง ๆ และข้อมูลอืน ๆ ของผูเ้ รียน
(๑๗.๗) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗) เป็ นเอกสารทีสถานศึกษาออกให้ผูเ้ รียนเป็ นการเฉพาะกิจเพือ
รับรองสถานภาพทางการศึกษาของผูเ้ รียนเป็ นการชัวคราว ทังกรณี ผูเ้ รียน ยังไม่สาํ เร็จการศึกษาและสําเร็จการศึกษา
แล้ว
(๑๗.๘) ระเบียนสะสม (ปพ.๘) เป็ นเอกสารสําหรับบันทึกข้อมูลเกียวกับพัฒนาการและผลงานด้านต่าง ๆ
ของผูเ้ รียนทังทีสถานศึกษาและทีบ้าน เพือประโยชน์ในการแนะแนวผูเ้ รียนในทุก ๆ ด้าน
(๑๗.๙) สมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.๙) เป็ นสมุดบันทึกผลการประเมินตัวชีวัดทีสถานศึกษาจัดทําขึน
เพือบันทึกรายการรายวิชาต่าง ๆ ทีผูเ้ รียนจะต้องเรียนในแต่ละช่วงชัน ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา พร้อม
ด้วยผลการประเมินการเรียนของแต่ละรายวิชา และสถานศึกษาออกให้ผูเ้ รียนสําหรับใช้ศึกษาและนําไปแสดงให้บุคคล
หรือหน่วยงานทีสนใจได้ทราบ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ของสถานศึกษา พร้อมด้วยผล
การเรียนของผูเ้ รียนจากการเรียนแต่ละรายวิชา กรณี ทีผูเ้ รียนย้ายสถานศึกษาข้อมูลในสมุดบันทึก ผลการเรียนรู จ้ ะ
เป็ นประโยชน์ในการนําไปใช้เป็ นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเป็ นผลการเรียนตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาใหม่
๘๖

หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๘ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา ประธานคณะอนุ กรรมการวัดผล
ประเมินผล รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ข้อ ๑๙ กรณีมกี ารเปลียนแปลงแก้ไข ให้เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุมตั ิ และให้ความเห็นชอบ

๘๗

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยทีเห็นเป็ นการสมควรมีระเบียบสําหรับปฏิบตั ิให้เหมือนกันในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
เพือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจ จุบนั และแผนการศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัด
สังฆมณฑลจันทบุรีจึงวางระเบียบไว้ดงั นี
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี เรี ย กว่ า "ระเบี ย บโรงเรี ย นคาทอลิ ก สัง กัด สัง ฆมณฑลจัน ทบุ รี ว่ า ด้ว ยงานสารบรรณ
พุทธศักราช ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ทีถัดจากวันประกาศใช้เป็ นต้นไป
(๒.๑) ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒.๒) ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีว่าด้วยการลงชือในหนังสือของโรงเรียน
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการและคําสังอืนใด ในส่วนทีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี
ข้อ ๓ ระเบียบนีให้ใช้แก่โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
โรงเรียนใดมีความจําเป็ นทีจะต้องปฏิบตั ิงานสารบรรณนอกเหนือไปจากทีได้กาํ หนดไว้ในระเบียบนี ให้ขอทํา
ความตกลงกับคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๔ ในระเบียบนี
“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานทีเกียวกับการบริหารงานเอกสารเริมตังแต่การจัดทํา การรับ การส่ง
การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย
“หนังสือ” หมายความว่า เอกสารทีเป็ นหลักฐานของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีปรากฏในตราสารจัดตังนิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีได้รบั การแต่งตังจากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุญาตให้ดาํ รงตําแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุ ญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุ ญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
๘๘

“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผู อ้ าํ นวยการ โรงเรีย นคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า รองผูอ้ าํ นวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
หมวด ๑
ชนิ ดของหนังสือ
ข้อ ๕ หนังสือ คือ เอกสารทีเป็ นหลักฐานในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ได้แก่
(๕.๑) หนังสือทีมีไปมาระหว่างโรงเรียน
(๕.๒) หนังสือทีโรงเรียนมีไปถึงหน่วยงานอืนใดซึงมิใช่โรงเรียน หรือทีมีไปถึงบุคคลภายนอก
(๕.๓) หนังสือทีหน่วยงานอืนใดซึงมิใช่โรงเรียน หรือทีบุคคลภายนอกมีมาถึงโรงเรียน
(๕.๔) เอกสารทีทางโรงเรียน จัดทําขึนเพือเป็ นหลักฐานในโรงเรียน
(๕.๕) เอกสารทีทางโรงเรียน จัดทําขึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
(๕.๖) ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือทีได้รบั จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๖ หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ
(๖.๑) หนังสือภายนอก
(๖.๒) หนังสือภายใน
(๖.๓) หนังสือประทับตรา
(๖.๔) หนังสือสังการ
(๖.๕) หนังสือประชาสัมพันธ์
(๖.๖) หนังสือทีเจ้าหน้าทีทําขึนหรือรับไว้เป็ นหลักฐานในโรงเรียน

๘๙

ส่วนที ๑
หนังสือภายนอก
ข้อ ๗ หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อกับโรงเรียนทีเป็ นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราโรงเรียนเป็ นหนังสือติดต่อ
ระหว่างโรงเรียน หรือโรงเรียนมีถึงหน่วยงานอืนใดซึงมิใช่โรงเรียน หรือ โรงเรียนมีถึงบุคคลภายนอก ( ดูตวั อย่างใน
ภาคผนวก)
(๗.๑) ที ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะตามทีกําหนดไว้ตามด้วยตัวเลขทะเบียนหนังสือส่งทับปี พ.ศ.
(๗.๒) โรงเรียนเจ้าของหนังสือ ให้ลงชือโรงเรียน สถานทีโรงเรียน หรือคณะกรรมการซึงเป็ นเจ้าของหนังสือ
นัน และโดยปกติให้ลงทีตังไว้ดว้ ย
(๗.๓) วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที ชือเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พุทธศักราชทีออกหนังสือ
(๗.๔) เรือง ให้ลงเรืองย่อทีเป็ นใจความสันทีสุดของหนังสือฉบับนัน ในกรณีทเป็
ี นหนังสือต่อเนือง โดยปกติให้
ลงเรืองของหนังสือฉบับเดิม
(๗.๕) คําขึนต้น ให้ใช้คาํ ขึนต้นตามฐานะของผูร้ บั หนังสือ การใช้คาํ ขึนต้นสรรพนาม และคําลงท้าย แล้วลง
ตําแหน่งของผูท้ หนั
ี งสือนันมีถงึ หรือชือบุคคลในกรณีทมีี ถงึ ตัวบุคคล ไม่เกียวกับตําแหน่งหน้าที (ดูตารางตัวอย่างใน
ภาคผนวก)
(๗.๖) อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อา้ งถึงหนังสือทีเคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือทีโรงเรียนผูร้ บั หนังสือได้รบั มาก่อนแล้ว
จะจากหน่วยงานใดก็ตามโดย ให้ลงชือหน่ วยงานเจ้าของหนังสือและเลขทีหนังสือ วันที เดือ น ปี พุทธศัก ราชของ
หนังสือนัน
การอ้างถึง ให้อา้ งถึงหนังสือฉบับสุดท้ายทีติดต่ อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มเี รืองอืนทีเป็ นสาระสําคัญต้อง
นํามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอืน ๆ ทีเกียวกับเรืองนันโดยเฉพาะให้ทราบด้วย
(๗.๗) สิงทีส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชือสิงของ เอกสาร หรือ บรรณสารทีส่งไปพร้อมกับหนังสือนัน
ในกรณีทไม่
ี สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด
(๗.๘) ข้อความ ให้ลงสาระสําคัญของเรืองให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการให้แยก
เป็ นข้อ ๆ
(๗.๙) คําลงท้าย ให้ใช้คํา ลงท้า ยตามฐานะของผู ร้ บั หนังสือ การใช้คํา ขึนต้น สรรพนาม และคํา ลงท้า ย
(ดูตารางตัวอย่างในภาคผนวก)
(๗.๑๐) ลงชือ ให้ลงลายมือชือเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชือเต็มของเจ้าของลายมือชือไว้ใต้ลายมือชือที
กําหนดไว้
(๗.๑๑) ตําแหน่ ง ให้ลงตําแหน่งของเจ้าของหนังสือ
(๗.๑๒) โรงเรียนเจ้าของเรือง ให้ลงชือโรงเรียนเจ้าของเรือง หรือหน่วยงานทีออกหนังสือ
หรือหน่วยงานทีรับผิดชอบ
๙๐

(๗.๑๓) โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนเจ้าของเรืองหรือหน่วยงานทีออกหนังสือ และหมายเลข
ภายในตูส้ าขา (ถ้ามี) ไว้ดว้ ย
(๗.๑๔) สําเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีทผูี ส้ ่งจัดทําสําเนาส่งไปให้โรงเรียน หรือบุคคลอืนทราบ และประสงค์จะให้
ผูร้ บั ทราบว่าได้มสี าํ เนาส่งไปให้ ผูใ้ ดแล้วให้พมิ พ์ชอเต็
ื มหรือชือย่อของโรงเรียน หรือชือบุคคลทีส่งสําเนาไปให้เพือให้
เป็ นทีเข้าใจระหว่างผูส้ ่งและผูร้ บั ถ้าหากมีรายชือทีส่งมากให้พมิ พ์ว่าส่งไปตามรายชือทีแนบและแนบรายชือไปด้วย
ส่วนที ๒
หนังสือภายใน
ข้อ ๘ หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อภายในโรงเรียนทีเป็ นแบบพิธีนอ้ ยกว่าหนังสือภายนอก เป็ นหนังสือติดต่อ
ภายในโรงเรียนเดียวกันใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จดั ทําตามแบบทีได้กาํ หนดไว้ โดยกรอกรายละเอียดดังนี
(๘.๑) โรงเรียน ให้ลงชือโรงเรียนเจ้าของเรือง หรือหน่วยงานทีออกหนังสือโดยมีรายละเอียดพอ
สมควร พร้อมทังหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)
(๘.๒) ที ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะของเจ้าของเรืองตามทีกําหนดไว้ ทับเลขทะเบียนหนังสือส่งสําหรับหนังสือของ
คณะกรรมการ ให้กาํ หนดรหัสตัวพยัญชนะเพิมขึนได้ตามความจําเป็ น
(๘.๓) วันที ให้ลงตัวเลขของวันที ชือเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พุทธศักราชทีออกหนังสือ
(๘.๔) เรือง ให้ลงเรืองย่อทีเป็ นใจความสันทีสุดของหนังสือฉบับนัน ในกรณี ทีเป็ นหนังสือต่อเนืองโดยปกติ
ให้ลงเรืองของหนังสือฉบับเดิม
(๘.๕) คําขึนต้น ให้ใช้คาํ ขึนต้นตามฐานะของผูร้ บั หนังสือใช้คาํ ขึนต้น สรรพนาม และคําลงท้าย ทีกําหนดไว้
แล้วลงตําแหน่งของผูท้ หนั
ี งสือนันมีถงึ หรือชือบุคคลในกรณีทมีี ถงึ ตัวบุคคล ไม่เกียวกับตําแหน่งหน้าที
(๘.๖) ข้อความ ให้ลงสาระสําคัญของเรืองให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการ ให้แยก
เป็ นข้อ ๆ ในกรณีทมีี การอ้างถึงหนังสือทีเคยมีติดต่อกันหรือมีสงที
ิ ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ในข้อนี
(๘.๗) ลงชือและตําแหน่ ง ให้ลงลายมือชือเจ้าของหนังสือ และเขียนชือเต็มไว้ใต้ลายมือชือ หลังจากนันให้ลง
ตําแหน่งของเจ้าของหนังสือ
ส่วนที ๓
หนังสือประทับตรา
ข้อ ๙ หนังสือ ประทับตรา คือ หนังสือทีใช้ประทับตราแทนการลงชือของโรงเรีย น โดยให้โรงเรีย นหรือผู ท้ ีได้ร บั
มอบหมายจากโรงเรียนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบลงชือย่อกํากับตราหนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทงระหว่
ั
างโรงเรียนกับโรงเรียน
และระหว่างโรงเรียนกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีทไม่
ี ใช่เรืองสําคัญ ได้แก่
(๙.๑) การขอรายละเอียดเพิมเติม
๙๑

(๙.๒) การส่งสําเนาหนังสือ สิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร
(๙.๓) การตอบรับทราบทีไม่เกียวกับงานสําคัญหรือการเงิน
(๙.๔) การแจ้งผลงานทีได้ดาํ เนินการไปแล้วให้โรงเรียนทีเกียวข้องทราบ
(๙.๕) การเตือนเรืองทีค้าง
(๙.๖) เรืองซึงโรงเรียนกําหนดโดยทําเป็ นคําสัง ให้ใช้หนังสือประทับตรา
ข้อ ๑๐ หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษโรงเรียน และให้จดั ทําตามแบบทีได้กาํ หนดโดยกรอกรายละเอียด ดังนี
(๑๐.๑) ที ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะประจําของเจ้าของเรืองตามทีกําหนดไว้ทบั เลขทะเบียนหนังสือส่ง
(๑๐.๒) ถึง ให้ลงชือโรงเรียน หน่วยงาน หรือบุคคลทีหนังสือนันมีถงึ
(๑๐.๓) ข้อความ ให้ลงสาระสําคัญของเรืองให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย
(๑๐.๔) ชือโรงเรียนทีส่งหนังสือออก ให้ลงชือโรงเรียนทีส่งหนังสือออกไว้ใต้ข ้อความพอสมควร
(๑๐.๕) ตราชือโรงเรียน ให้ประทับตราชือโรงเรียนด้วยหมึกแดงและให้ผูร้ บั ผิดชอบลงลายมือชือย่อกํากับตรา
(๑๐.๖) วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที ชือเต็มของเดือนและตัวเลขของปี พุทธศักราชทีออกหนังสือ
(๑๐.๗) โรงเรียนเจ้าของเรือง ให้ลงชือโรงเรียนเจ้าของเรือง หรือหน่วยงานทีออกหนังสือ
(๑๐.๘) โทร. หรือทีตัง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนเจ้าของเรืองด้วยและหมายเลขภายใน
ตูส้ าขา (ถ้ามี) ในกรณีทไม่
ี มโี ทรศัพท์ให้ลงชือทีตังของโรงเรียนเจ้าของเรืองโดยให้ลงตําบล
ทีอยู่ตามความจําเป็ นและแขวงไปรษณีย ์ (ถ้ามี)

ส่วนที ๔
หนังสือสังการ
ข้อ ๑๑ หนังสือสังการ ให้ใช้ตามแบบทีกําหนดไว้ในระเบียบนี
โดยเฉพาะหนังสือสังการมี ๓ ชนิด ได้แก่ คําสัง ระเบียบ และข้อบังคับ
ข้อ ๑๒ คําสัง คือ บรรดาข้อความทีผูบ้ งั คับบัญชาสังการให้ปฏิบตั ิโดยชอบด้วยกฎหมาย
ใช้กระดาษตราโรงเรียน และให้จดั ตามรูปแบบคําสังท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี
(๑๒.๑) คําสัง ให้ลงชือโรงเรียนหรือตําแหน่งของผูม้ อี าํ นาจทีออกคําสัง รูปแบบคําสัง
(๑๒.๒) ที ให้ลงเลขทีทีออกคําสัง โดยเริมฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเป็ นลําดับไปจนสินปี ปฏิทนิ
ทับเลขปี พุทธศักราชทีออกคําสัง
(๑๒.๓) เรือง ให้ลงชือเรืองทีออกคําสัง
(๑๒.๔) ข้อความ ให้อา้ งเหตุทออกคํ
ี าสัง และอ้างถึงอํานาจทีให้ออกคําสัง (ถ้ามี)ไว้ดว้ ยแล้วจึง
ลงข้อความทีสังและวันใช้บงั คับ
(๑๒.๕) สัง ณ วันที ให้ลงตัวเลขของวันที ชือเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พุทธศักราชทีออกคําสัง
๙๒

(๑๒.๖) ลงชือ ให้ลงลายมือชือผูอ้ อกคําสัง และพิมพ์ชอเต็
ื มของเจ้าของลายมือชือไว้ใต้ลายมือชือ
(๑๒.๗) ตําแหน่ ง ให้ลงตําแหน่งของผูอ้ อกคําสัง
ข้อ ๑๓ ระเบียบ คือ บรรดาข้อความทีผูม้ อี าํ นาจหน้าทีได้วางไว้โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพือถือ
เป็ นหลักปฏิบตั ิงานเป็ นการประจํา ใช้กระดาษตราโรงเรียน ระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี
(๑๓.๑) ระเบียบ ให้ลงชือโรงเรียนทีออกระเบียบ
(๑๓.๒) ว่าด้วย ให้ลงชือของระเบียบ
(๑๓.๓) ฉบับที ถ้าเป็ นระเบียบทีกล่าวถึงเป็ นครังแรกในเรืองนัน ไม่ตอ้ งลงว่าเป็ นฉบับทีเท่าใด
แต่ถ ้าเป็ นระเบียบเรืองเดียวกันทีมีการแก้ไขเพิมเติมให้ลงเป็ น ฉบับที ๒ และทีถัด ๆ ไปตามลําดับ
(๑๓.๔) พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปี พุทธศักราชทีออกระเบียบ
(๑๓.๕) ข้อความ ให้อา้ งเหตุผลโดยย่อ เพือแสดงถึงความมุง่ หมายทีต้องออกระเบียบและอ้างถึง
กฎหมายทีให้อาํ นาจออกระเบียบ (ถ้ามี)
(๑๓.๖) ข้อ ให้เรียงข้อความทีจะใช้เป็ นระเบียบเป็ นข้อ ๆ โดยให้ข ้อ ๑ เป็ นชือระเบียบข้อ ๒ เป็ นวันใช้บงั คับ
กําหนดว่า ให้ใช้บงั คับตังแต่เมือใดและข้อสุดท้าย เป็ นข้อผูร้ กั ษาการระเบียบใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรืองจะแบ่งเป็ น
หมวดก็ได้ โดยให้ยา้ ยข้อผูร้ กั ษาการไปเป็ นข้อสุดท้ายก่อนทีจะขึนหมวด ๑
(๑๓.๗) ประกาศ ณ วันที ให้ลงตัวเลขของวันที ชือเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พทุ ธศักราชทีออกระเบียบ
(๑๓.๘) ลงชือ ให้ลงลายมือชือผูอ้ อกระเบียบ และพิมพ์ชอเต็
ื มของเจ้าของลายมือชือไว้ใต้ลายมือชือ
(๑๓.๙) ตําแหน่ ง ให้ลงตําแหน่งของผูอ้ อกระเบียบ
ข้อ ๑๔ ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความทีผูม้ อี าํ นาจหน้าทีกําหนดให้ใช้โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายทีบัญญัติให้กระทํา
ได้ ใช้กระดาษตราโรงเรียนและให้จดั ทําตามแบบทีท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี
(๑๔.๑) ข้อบังคับ ให้ลงชือโรงเรียนหรือหน่วยงานทีออกข้อบังคับ
(๑๔.๒) ว่าด้วย ให้ลงชือของข้อบังคับ
(๑๔.๓) ฉบับที ถ้าเป็ นข้อบังคับทีกล่าวถึงเป็ นครังแรกในเรืองนัน ไม่ตอ้ งลงว่าเป็ นฉบับทีเท่า ใด แต่ ถา้ เป็ น
ข้อบังคับเรืองเดียวกันทีมีการแก้ไขเพิมเติมให้ลงเป็ นฉบับที๒และทีถัดๆ ไปตามลําดับ
(๑๔.๔) พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปี พุทธศักราชทีออกข้อบังคับ
(๑๔.๕) ข้อความ ให้อา้ งเหตุผลโดยย่อเพือแสดงถึงความมุง่ หมายทีต้องออกข้อบังคับและอ้างถึง
กฎหมาย ทีให้อาํ นาจออกข้อบังคับ
(๑๔.๖) ข้อ ให้เรียงข้อความทีจะใช้บงั คับเป็ นข้อ ๆ โดยให้ ข้อ ๑ เป็ นชือข้อบังคับ ข้อ ๒ เป็ นวันใช้บงั คับ
กําหนดว่า ให้ใช้บงั คับตังแต่เมือใดและข้อสุดท้ายเป็ นข้อผูร้ กั ษาการข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อหรือ
หลายเรืองจะแบ่งเป็ นหมวดก็ได้โดยให้ยา้ ยข้อผูร้ กั ษาการไปเป็ นข้อสุดท้าย ก่อนทีจะขึนหมวด ๑
(๑๔.๗) ประกาศ ณ วันที ให้ลงตัวเลขของวันที ชือเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พุทธศักราชทีออกข้อบังคับ
(๑๔.๘) ลงชือ ให้ลงลายมือชือผูอ้ อกข้อบังคับ และพิมพ์ชอเต็
ื มของเจ้าของลายมือชือไว้ใต้ลายมือชือ
(๑๔.๙) ตําแหน่ ง ให้ลงตําแหน่งของผูอ้ อกข้อบังคับ
๙๓

ส่วนที ๕
หนังสือประชาสัมพันธ์
ข้อ ๑๕ หนัง สือ ประชาสัม พัน ธ์ ให้ใ ช้ต ามแบบทีกํา หนดไว้เ ว้น แต่ จ ะมีก ํา หนดแบบไว้โ ดยเฉพาะ หนัง สือ
ประชาสัมพันธ์มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
ข้อ ๑๖ ประกาศ คือ บรรดาข้อความทีทางโรงเรียนประกาศหรือชีแจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบตั ิ ใช้กระดาษตรา
โรงเรียน โดยกรอกรายละเอียดดังนี
(๑๖.๑) ประกาศ ให้ลงชือโรงเรียนทีออกประกาศ
(๑๖.๒) เรือง ให้ลงชือเรืองทีประกาศ
(๑๖.๓) ข้อความ ให้อา้ งเหตุผลทีต้องออกประกาศและข้อความทีประกาศ
(๑๖.๔) ประกาศ ณ วันที ให้ลงตัวเลขของวันที ชือเต็มของเดือนและตัวเลขของปี พุทธศักราชทีออกประกาศ
(๑๖.๕) ลงชือ ให้ลงลายมือชือออกประกาศ และพิมพ์ชอเต็
ื มของเจ้าของลายมือชือไว้ใต้ลายมือชือ
(๑๖.๖ ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผูอ้ อกประกาศในกรณีทกฎหมายกํ
ี
าหนดให้ทาํ เป็ นแจ้งความ
ให้เปลียนคําว่าประกาศ เป็ น แจ้งความ
ข้อ ๑๗ ข่าว คือ บรรดาข้อความทีทางโรงเรียนเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี
(๑๗.๑) ข่าว ให้ลงชือโรงเรียนทีออกข่าว
(๑๗.๒) เรือง ให้ลงชือเรืองทีออกข่าว
(๑๗.๓) ฉบับที ใช้ในกรณีทจะต้
ี องออกข่าวหลายฉบับในเรืองเดียวทีต่อเนืองกัน ให้ลงฉบับทีเรียงตามลําดับ
ไว้ดว้ ย
(๑๗.๔) ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกียวกับเรืองของข่าว
(๑๗.๕) โรงเรียนทีออกข่าว ให้ลงชือโรงเรียนทีออกข่าว
(๑๗.๖) วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที ชือเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พุทธศักราชทีออกข่าว
ส่วนที ๖
หนังสือทีเจ้าหน้าทีทําขึนหรือรับไว้เป็ นหลักฐานในโรงเรียนหรือหน่ วยงาน
ข้อ ๑๘ หนัง สื อ ทีเจ้า หน้า ที ทํา ขึนหรื อ รับ ไว้เ ป็ นหลัก ฐานในโรงเรี ย น คื อ หนัง สื อ ทีทางโรงเรี ย นทํา ขึน
นอกจากทีกล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือทีหน่วยงานอืนใดซึงมิใช่โรงเรียนหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงโรงเรียนรับไว้
เป็ นหลักฐานของทางโรงเรียน มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออืน
ข้อ ๑๙ หนังสือรับรอง คือ หนังสือทีโรงเรียนออกให้เพือรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพือวัตถุประสงค์
อย่างหนึง อย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทัวไปไม่จาํ เพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราโรงเรียน และโดยกรอกรายละเอีย ด
ดังนี
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(๑๙.๑) เลขที ให้ลงเลขทีของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริมตังแต่เลข ที ๑ เรียงเป็ นลําดับไปจนถึงสินปี ปฏิทนิ
ทับเลขปี พุทธศักราชทีออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขทีของหนังสือทัวไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหนึงอย่างใด
(๑๙.๒) โรงเรียนเจ้าของหนังสือ ให้ลงชือโรงเรียนซึงเป็ นเจ้าของหนังสือนันและจะลงสถานทีตัง ของเจ้าของ
หนังสือด้วยก็ได้
(๑๙.๓) ข้อความ ให้ลงข้อความขึนต้นว่า หนังสือฉบับนีให้ไว้เพือรับรองว่า แล้วต่อด้วยชือบุคคล นิติบุคคล
หรือหน่วยงานทีทางโรงเรียนรับรองในกรณีเป็ นบุคคลให้พมิ พ์ชอเต็
ื มโดยมีคาํ นําหน้านาม ชือ นามสกุล ตําแหน่งหน้าที
และสังกัดหน่วยงานทีผูน้ นทํ
ั างานอยู่อย่างชัดแจ้ง แล้วจึงลงข้อความทีรับรอง
(๑๙.๔) ให้ไว้ ณ วันที ให้ลงตัวเลขของวันที ชือเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พุทธศักราชทีออกหนังสือ
รับรอง
(๑๙.๕) ลงชือ ให้ลงลายมือชือโรงเรียนผูอ้ อกหนังสือหรือ ผูท้ ได้
ี รบั มอบหมาย และพิมพ์ชือเต็มของเจ้าของ
ลายมือชือไว้ใต้ลายมือชือ
(๑๙.๖) ตําแหน่ง ให้ลงตําแหน่งของผูล้ งลายมือชือในหนังสือ
(๑๙.๗) รูปถ่ายและลายมือชือผูไ้ ด้รบั การรับรอง ในกรณีทการรั
ี บรองเป็ นเรืองสําคัญทีออกให้แก่บุคคล ให้
ติดรู ปถ่ายของผูท้ ีได้รบั การรับรอง ขนาด ๔X๖ เซนติเมตร หน้า ตรง ไม่สวมหมวก ประทับตราชือโรงเรียน ทีออก
หนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ และให้ผูน้ นลงลายมื
ั
อชือไว้ใต้รูปถ่าย พร้อมทังพิมพ์
ชือเต็มของเจ้าของลายมือชือไว้ใต้ลายมือชือด้วย
ข้อ ๒๐ รายงานการประชุม คือการบันทึกความคิดเห็นของผูม้ าประชุม ผูเ้ ข้าร่วมประชุม และมติของ
ทีประชุมไว้เป็ นหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียดดังนี
(๒๐.๑) รายงานการประชุมให้ลงชือคณะทีประชุมหรือชือการประชุมนัน
(๒๐.๒) ครังที ให้ลงครังทีประชุม
(๒๐.๓) เมือ ให้ลงวันเดือนปี ทประชุ
ี ม
(๒๐.๔) ณ ให้ลงสถานทีทีประชุม
(๒๐.๕) ผูม้ าประชุม ให้ลงชือและหรือตําแหน่งของผูไ้ ด้รบั แต่งตังเป็ นคณะทีประชุมซึงมาประชุม
ในกรณีทมีี ผูม้ าประชุมแทนให้ลงชือผูม้ าประชุมแทนและลงว่ามาประชุมแทนผูใ้ ด
หรือตําแหน่งใด
(๒๐.๖) ผูไ้ ม่มาประชุม ให้ลงชือและหรือตําแหน่งของผูท้ ได้
ี รบั การแต่งตังเป็ นคณะทีประชุม
ซึงมิได้มาประชุมพร้อมทังเหตุผล (ถ้ามี)
(๒๐.๗) ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ให้ลงชือและหรือตําแหน่งของผูท้ มิี ได้รบั การแต่งตังเป็ นคณะทีประชุมซึง
ได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
(๒๐.๘) เริมประชุมเวลา ให้ลงเวลาทีเริมประชุม
(๒๐.๙) ข้อความให้บนั ทึกข้อความทีประชุม โดยปกติเริมต้นด้วยประธานกล่าวเปิ ดประชุมและ
เรืองทีประชุม กับมติหรือข้อสรุปของทีประชุมในแต่ละเรืองตามลําดับ
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(๒๐.๑๐) เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาทีเลิกประชุม
(๒๐.๑๑) ผูจ้ ดรายงานการประชุม ให้ลงชือผูจ้ ดรายงานการประชุม ครังนัน
ข้อ ๒๑ บันทึก คือ ข้อความซึงผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือผูบ้ งั คับบัญชาสังการแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือข้อความทีเจ้าหน้าทีหรือหน่วยงานระดับตํากว่าโรงเรียนติดต่อกันในการ
ปฏิบตั ิ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความและให้มหี วั ข้อดังต่อไปนี
(๒๑.๑) ชือตําแหน่งทีบันทึกถึง โดยใช้คาํ ขึนต้นตามทีกําหนดไว้
(๒๑.๒) สาระสําคัญของเรือง ให้ลงใจความของเรืองทีบันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้ดว้ ย
(๒๑.๓) ชือและตําแหน่ง ให้ลงลายมือชือและตําแหน่งของผูบ้ นั ทึก และในกรณีทไม่
ี ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
ให้ลงวันเดือ นปี ทีบันทึกไว้ดว้ ย การบันทึก ต่อ เนือง โดยปกติให้ผูบ้ นั ทึกระบุคาํ ขึนต้นใจความบันทึก และลงชือ
เช่นเดียวกับทีได้กล่าวไว้ข ้างต้น และให้ลงวัน เดือน ปี กํากับใต้ลายมือชือผูบ้ นั ทึก หากไม่มคี วามเห็นใดเพิมเติมให้ลง
ชือและวัน เดือน ปี กํากับเท่านัน
ข้อ ๒๒ หนังสืออืน คือ หนังสือ หรือ เอกสารอืนใดทีเกิดขึน เนืองจากการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที เพือ
เป็ นหลักฐานโรงเรียน ซึงรวมถึง ภาพถ่าย ฟิ ลม์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก
ทียืนต่อเจ้าหน้าที และเจ้าหน้าทีได้รบั เข้าทะเบียนรับหนังสือของโรงเรียนแล้วมีรูปแบบตามทีกําหนดขึนใช้ ตามความ
เหมาะสม เว้นแต่มแี บบเฉพาะเรืองให้ทาํ ตามแบบ เช่นโฉนด แผนที แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและ
สอบสวน และคําร้อง เป็ นต้น
ส่วนที ๗
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๓ หนังสือทีต้องปฏิบตั ิให้เร็วกว่าปกติ เป็ นหนังสือทีต้องจัดส่ง และดําเนินการทางสารบรรณ
ด้วยความรวดเร็วเป็ นพิเศษ แบ่งเป็ น ๓ ประเภทคือ
( ๒๓.๑) ด่วนทีสุด ให้เจ้าหน้าทีปฏิบตั ิในทันทีทได้
ี รบั หนังสือนัน
( ๒๓.๒) ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าทีปฏิบตั ิโดยเร็ว
(๒๓.๓) ด่วน ให้เจ้าหน้าทีปฏิบตั ิเร็วกว่าปกติ เท่าทีจะทําได้ ให้ระบุชนความเร็
ั
วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาด
ไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ ง ๓๒ พอยท์ ให้เห็นได้ชดั บนหนังสือและบนซองตามทีกําหนดไว้โดยให้ระบุคาํ ว่า ด่วนทีสุด ด่วน
มากหรือ ด่วน แล้วแต่กรณี ในกรณีทต้ี องการให้หนังสือส่งถึงผูร้ บั ภายในเวลาทีกําหนด ให้ระบุคาํ ว่า ด่วนภายใน แล้ว
ลง วัน เดือน ปี และกํา หนดเวลาทีต้องการให้หนังสือ นัน ไปถึงผูร้ บั กับให้เจ้าหน้าทีส่งถึงผู ร้ บั ซึงระบุบนหน้าซอง
ภายในเวลาที กําหนด
ข้อ ๒๔ เรืองทีโรงเรีย นจะดํา เนินการหรือ สังการด้วยหนังสือ ได้ไม่ท นั ให้ส่งข้อ ความทางเครืองมือ สือสาร เช่น
โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ วิทยุสอสาร
ื วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ เป็ นต้น และ
ให้ผูร้ บั ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับได้รบั หนังสือ ในกรณีทจํี าเป็ นต้อง ยืนยันเป็ น หนังสือ ให้ทาํ หนังสือยืนยันตามไปทันที การ
๙๖

ส่งข้อความทางเครืองมือสือสารซึงไม่มหี ลักฐาน ปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทางโทรทัศน์ วิทยุสือสาร วิทยุกระจายเสียง หรือ
วิทยุโทรทัศน์ เป็ นต้น ให้ผูส้ ่งและผูร้ บั บันทึกข้อความไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อที ๒๕ หนังสือทีจัดทําขึนโดยปกติให้มสี าํ เนาคู่ฉบับเก็บไว้ทต้ี นเรือง ๑ ฉบับ และให้มสี าํ เนาเก็บไว้ทีหน่วยงานสาร
บรรณกลาง ๑ ฉบับ สํา เนาคู่ ฉบับให้ผูล้ งชือลงลายมือ ชือหรือ ลายมือชือย่อ และให้ผู ร้ ่ า ง ผู พ้ ิมพ์ และผู ต้ รวจ
ลงลายมือชือ หรือลายมือชือย่อไว้ทข้างท้
ี ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ
ข้อ ๒๖ หนังสือทีเจ้าของหนังสือเห็นว่ามีโรงเรียนอืนทีเกียวข้องควรได้รบั ทราบด้วย โดยปกติให้ส่งสําเนาไปให้ทราบ
โดยทําเป็ นหนังสือประทับตรา สําเนาหนังสือนีให้มคี าํ รับรองว่า สําเนาถูกต้อง โดยให้ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการขึนไป ซึง
เจ้าของเรืองลงลายมือชือรับรอง พร้อมทังลงชือตัวบรรจงและตําแหน่งทีขอบล่างของหนังสือ
ข้อ ๒๗ หนังสือเวียน คือ หนังสือทีมีถงึ ผูร้ บั เป็ นจํานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิมรหัสตัว พยัญชนะ หน้า
เลขทะเบียน หนังสือส่ง ซึงกําหนดเป็ นเลขทีหนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริมตังแต่ เลข ๑ เรียงเป็ นลําดับไปจนถึงสินปี
ปฏิทนิ หรือใช้เลขทีของหนังสือทัวไปตามแบบ หนังสือภายนอกอย่างหนึงอย่างใด เมือผูร้ บั ได้รบั หนังสือเวียนแล้วเห็น
ว่าเรืองนันจะต้องให้หน่วยงานหรือบุคคลในบังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ ได้รบั ทราบด้วยก็ให้มเี จ้าหน้าทีจัดทําสําเนา
หรือจัดส่งให้หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านันโดยเร็ว
ข้อ ๒๘ สรรพนามทีใช้ในหนังสือ ให้ใช้ตามฐานะแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าของหนังสือและผูร้ บั หนังสือ
ข้อ ๒๙ หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราโรงเรียน หนังสือทีเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ทาํ ตามแบบทีกําหนดไว้
สําหรับหนังสือทีเป็ นภาษาอืน ๆ ซึงมิใช่ภาษาอังกฤษ ให้เป็ นไปตามประเพณีนิยม
หมวด ๒
การรับและส่งหนังสือ
ส่วนที ๑
การรับหนังสือ
ข้อ ๓๐ หนังสือรับ คือ หนังสือทีได้รบั เข้ามาจากภายนอกให้เจ้าหน้าทีของโรงเรียนปฏิบตั ิตามทีกําหนดไว้ในส่วนนี
ข้อ ๓๑ จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพือดําเนินการก่อนหลังและให้ผูเ้ ปิ ดซองตรวจเอกสารหาก
ไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อโรงเรียน เจ้าของเรืองหรือหน่วยงานทีออกหนังสือเพือดําเนินการให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่อง
ไว้เป็ นหลักฐานแล้วจึงดําเนินการเรืองนันต่อไป
ข้อ ๓๒ ประทับตรารับหนังสือตามแบบ ทีมุมบนด้านขวา ของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดดังนี
(๓๒.๑) เลขรับ ให้ลงเลขทีรับตามเลขทีรับในทะเบียน
(๓๒ ๒) วันที ให้ลงวันเดือนปี ทรัี บหนังสือ
(๓๒.๓) เวลา ให้ลงเวลาทีรับหนังสือ
ข้อ ๓๓ ลงทะเบียนหนังสือรับในทะเบียนหนังสือรับโดยกรอกรายละเอียดดังนี
(๓๓.๑) ทะเบียนหนังสือรับ วันที เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปี ทลงทะเบี
ี
ยน
๙๗

(๓๓.๒) เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรีย งลําดับติดต่อกันไปตลอดปี ปฏิทินเลข
ทะเบียน ของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขทีในตรารับหนังสือ (เสนอให้มกี ารพิจารณาการเลือกการใช้ปีปฏิทิน หรือปี
การศึกษา)
(๓๓.๓) ที ให้ลงเลขทีของหนังสือทีรับเข้ามา
(๓๓.๔) ลงวันที ให้ลงวันเดือนปี ของหนังสือทีรับเข้ามา
(๓๓.๕) จาก ให้ลงตําแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชือหน่วยงานหรือชือบุคคลในกรณีทไม่
ี มตี าํ แหน่ง
(๓๓.๖) ถึง ให้ลงตําแหน่งของผูท้ หนั
ี งสือนันมีถงึ หรือชือหน่วยงานหรือชือบุคคลในกรณีทไม่
ี มตี าํ แหน่ง
(๓๓.๗) เรือง ให้ลงชือเรืองของหนังสือฉบับนันในกรณีทไม่
ี มชี อเรื
ื องให้ลงสรุปเรืองย่อ
(๓๓.๘) การปฏิบตั ิ ให้บนั ทึกการปฏิบตั ิเกียวกับหนังสือฉบับนัน
(๓๓.๙) หมายเหตุให้บนั ทึกข้อความอืนใด (ถ้ามี)
ข้อ ๓๔ จัดแยกหนังสือทีลงทะเบียนรับแล้วส่งให้บุคคลทีเกียวข้อง ดําเนินการโดยให้ลงชือหน่วยงานทีรับหนังสือนัน
ในช่องการปฏิบตั ิถา้ มีชอบุ
ื คคลหรือตําแหน่งทีเกียวข้องกับการรับหนังสือ ให้ลงชือหรือตําแหน่งไว้ดว้ ย การส่งหนังสือที
ลงทะเบียนรับแล้วไปให้โรงเรียนทีเกียวข้องดําเนินการจะส่งโดยใช้สมุดส่งหนังสือ หรือให้ผู ร้ บั หนังสือลงชือ และวัน
เดือนปี ทรัี บหนังสือไว้เป็ นหลักฐานในทะเบียนรับหนังสือได้การดําเนินการตามขันตอนนีจะเสนอผ่านผูบ้ งั คับบัญชาให้
เป็ นไปตามทีโรงเรียนการกําหนด ถ้าหนังสือรับนันจะต้องดําเนินเรืองในหน่วยงานนันเองจนถึงขันได้ตอบหนังสือไป
แล้ว ให้ลงทะเบียนว่าได้ส่งออกไปโดยหนังสือทีเท่าใด วันเดือนปี ใด
ข้อ ๓๕ การรับหนังสือภายในโรงเรียนเดียวกัน เมือผูร้ บั ได้รบั หนังสือ จากหน่วยงานสารบรรณกลางแล้ว
ให้ปฏิบตั ิตามวิธีการทีกล่าวข้างต้น
ส่วนที ๒
การส่งหนังสือ
ข้อ ๓๖ หนังสือส่ง คือ หนังสือทีส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบตั ิตาม ทีกําหนดไว้ในส่วนนี
ข้อ ๓๗ ให้เจ้าของเรืองตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทังสิงทีจะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน แล้วส่งเรืองให้เจ้าหน้าที
ของหน่วยงานสารบรรณกลางเพือส่งออก
ข้อ ๓๘ เมือเจ้าหน้าทีของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รบั เรืองแล้วให้ปฏิบตั ิดงั นี
(๓๘.๑) ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่งโดยกรอกรายละเอียดดังนี
(๓๘.๒) ทะเบียนหนังสือส่ง วันที เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปี ทลงทะเบี
ี
ยน
(๓๘.๓) เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงลําดับ ติดต่อกันไปตลอดปี ปฏิทนิ
(๓๘.๔) ที ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะของโรงเรียนเรืองในหนังสือทีจะส่งออก
(๓๘.๕) ลงวันที ให้ลงวันเดือนปี ทจะส่
ี งหนังสือนันออก
(๓๘.๖) จาก ให้ลงตําแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชือโรงเรียนหรือชือ บุคคลในกรณีทไม่
ี มตี าํ แหน่ง
๙๘

(๓๘.๗) ถึง ให้ลงตําแหน่งของผูท้ หนั
ี งสือนันมีถงึ หรือชือโรงเรียน หรือชือบุคคลในกรณีทไม่
ี มตี าํ แหน่ง
(๓๘.๘) เรือง ให้ลงชือเรืองของหนังสือฉบับนัน ในกรณีทไม่
ี มีชอเรื
ื องให้ลงสรุปเรืองย่อ
(๓๘.๙) การปฏิบตั ิ ให้บนั ทึกการปฏิบตั ิเกียวกับหนังสือฉบับนัน
(๓๘.๑๐) หมายเหตุ ให้บนั ทึกข้อความอืนใด (ถ้ามี)
(๓๘.๑๑) ลงเลขทีและวันเดือนปี ในหนังสือทีจะส่งออกทังในต้นฉบับ และสําเนาคู่ฉบับ ให้ตรงกับ
เลขทะเบียนส่งและวันเดือนปี ในทะเบียนหนังสือส่ง
ข้อ ๓๙ ก่ อ นบรรจุ ซ อง ให้เ จ้า หน้า ที ของหน่ ว ยงานสารบรรณกลางตรวจความเรี ย บร้อ ย ของหนัง สื อ
ตลอดจนสิงทีส่งไปด้วยอีกครังหนึง แล้วปิ ดผนึกหนังสือทีไม่มคี วามสําคัญมากนัก อาจส่งไปโดยวิธีพบั ยึดติดด้วยแถบ
กาว กาว เย็บด้วยลวด หรือวิธีอืนแทนการบรรจุซอง
ข้อ ๔๐ การจ่าหน้าซองให้ปฏิบตั ิ สําหรับหนังสือทีต้องปฏิบตั ิให้เร็วกว่าปกติ ให้ปฏิบตั ิตามข้อ ๒๓
ข้อ ๔๑ การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย ์ ให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบหรือวิธีการทีการสือสารแห่งประเทศไทยกําหนด
การส่งหนังสือซึงมิใช่เป็ นการส่งโดยทางไปรษณีย ์ เมือส่งหนังสือให้ผูร้ บั แล้วผูส้ ่งต้องให้ผูร้ บั ลงชือรับในสมุดส่งหนังสือ
หรือใบรับ แล้วแต่กรณี ถ้าเป็ นใบรับให้นาํ ใบรับนันมาผนึกติดไว้ทีสําเนาคู่ฉบับ
ข้อ ๔๒ หนังสือทีได้ลงทะเบียนส่ง ในกรณีทเป็
ี นการตอบหนังสือซึงรับเข้ามาให้ลงทะเบียนว่าหนังสือนันได้ตอบตาม
หนังสือรับทีเท่าใด วันเดือนปี ใด
ข้อ ๔๓ สมุดส่งหนังสือให้จดั ทําตามโดยกรอกรายละเอียดดังนี
(๔๓.๑) เลขทะเบียน ให้ลงเลขทะเบียนหนังสือส่ง
(๔๓.๒) จาก ให้ลงตําแหน่งหรือชือโรงเรียนหรือชือบุคคล
(๔๓.๓) ถึง ให้ลงตําแหน่งของผูท้ หนั
ี งสือนันมีถงึ หรือชือหน่วยงาน หรือชือบุคคลในกรณีทไม่
ี มตี าํ แหน่ง
(๔๓.๔) หน่วยรับ ให้ลงชือโรงเรียนทีรับหนังสือ
(๔๓.๕) ผูร้ บั ให้ผูร้ บั หนังสือลงชือทีสามารถอ่านออกได้
(๔๓.๖) วันและเวลา ให้ผูร้ บั หนังสือลงวัน เดือน ปี และเวลาทีรับหนังสือ
(๔๓.๗) หมายเหตุ ให้บนั ทึกข้อความอืนใด (ถ้ามี)
ข้อ ๔๔ ใบรับหนังสือ ให้จดั ทําโดยกรอกรายละเอียดดังนี
(๔๔.๑) ที ให้ลงเลขทีของหนังสือฉบับนัน
(๔๔.๒) ถึง ให้ลงตําแหน่งของผูท้ หนั
ี งสือนันมีถงึ หรือชือโรงเรียน หรือชือบุคคลในกรณีทไม่
ี มตี าํ แหน่ง
(๔๔.๓) เรือง ให้ลงชือเรืองของหนังสือฉบับนันในกรณีทไม่
ี มชี อเรื
ื องให้ลงสรุปเรืองย่อ
(๔๔.๔) รับวันที ให้ผูร้ บั หนังสือลงวัน เดือน ปี ทรัี บหนังสือ
(๔๔.๕) เวลา ให้ผูร้ บั หนังสือลงเวลาทีรับหนังสือ
(๔๔.๖) ผูร้ บั ให้ผูร้ บั หนังสือลงชือทีสามารถอ่านออกได้

๙๙

ส่วนที ๓
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ ๔๕ เพือให้การรับและส่งหนังสือ ดําเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อย และรวดเร็ว โรงเรียนจะกํา หนดหน้า ทีของ
ผูป้ ฏิบตั ิตลอดจนแนวทางปฏิบตั ินนไว้
ั ดว้ ยก็ได้ ทังนี ให้มกี ารสํารวจทะเบียนหนังสือรับเป็ นประจําว่าหนังสือตาม
ทะเบียนรับนัน ได้มกี ารปฏิบตั ิไปแล้วเพียงใดและให้มกี ารติดตามเรืองด้วยในการนี โรงเรียนใดเห็นสมควรจะจัดให้มี
บัตรตรวจค้นสําหรับหนังสือรับ และหนังสือส่ง เพือความสะดวกในการค้นหาก็ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๔๖ บัตรตรวจค้น ให้จดั ทําโดยกรอกรายละเอียดดังนี
(๔๖.๑) เรือง รหัส ให้ลงเรืองและรหัสตามหมวดหมูข่ องหนังสือ
(๔๖.๒) เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนตามทีปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ
(๔๖.๓) ที ให้ลงเลขทีของหนังสือ
(๔๖.๔) ลงวันที ให้ลงวันเดือนปี ของหนังสือ
(๔๖.๕) รายการ ให้ลงเรืองย่อของหนังสือเพือให้ทราบว่า หนังสือนัน มาจากทีใด เรืองอะไร
(๔๖.๖) การปฏิบตั ิ ให้บนั ทึกการปฏิบตั ิเกียวกับหนังสือนันเพือให้ ทราบว่าส่งไปทีใดเมือใด
หมวด ๓
การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ
ส่วนที ๑
การเก็บรักษา
ข้อ ๔๗ การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็ น การเก็บระหว่างปฏิบตั ิ การเก็บเมือปฏิบตั ิเสร็จแล้ว และการเก็บไว้เพือใช้ในการ
ตรวจสอบ
ข้อ ๔๘ การเก็บระหว่างปฏิบตั ิ คือการเก็บหนังสือทีปฏิบตั ิยงั ไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรือง โดยให้
กําหนดวิธกี ารเก็บให้เหมาะสมตามขันตอนของการปฏิบตั ิงาน
ข้อ ๔๙ การเก็บเมือปฏิบตั ิเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือทีปฏิบตั ิเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มอี ะไรทีจะต้องปฏิบตั ิต่อไป
อีกให้เจ้าหน้าทีของเจ้าของเรืองปฏิบตั ิดงั นี
(๔๙.๑) จัดทําบัญชีหนังสือส่งเก็บให้มตี น้ ฉบับและสําเนาคู่ฉบับสําหรับเจ้าของเรือง และหน่วยเก็บเก็บไว้อย่าง
ละฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี
(๔๙.๑.๑) ลําดับที ให้ลงเลขลําดับเรืองของหนังสือทีเก็บ
(๔๙.๑.๒) ให้ลงเลขทีของหนังสือแต่ละฉบับ
(๔๙.๑.๓) ลงวันที ให้ลงวันเดือนปี ของหนังสือแต่ละฉบับ
(๔๙.๑.๔) เรืองให้ลงชือเรืองของหนังสือแต่ละฉบับในกรณีทไม่
ี มชี อเรื
ื องให้ลงสรุปเรืองย่อ
(๔๙.๑.๕) อายุการเก็บหนังสือให้ลงวันเดือนปี ทจะเก็
ี บถึง ในกรณี ให้เก็บไว้ตลอดไปให้ลง
๑๐๐

คําว่า ห้ามทําลาย
(๔๙.๑.๖) หมายเหตุ ให้บนั ทึกข้อความอืนใด(ถ้ามี)
(๔๙.๒) ส่งหนังสือและเรืองปฏิบตั ิทงปวงที
ั
เกียวข้องกับหนังสือนัน พร้อมทังบัญชีหนังสือส่งเก็บ ไปให้หน่วย
เก็บทีโรงเรียนนัน ๆ กําหนด
ข้อ ๕๐ เมือได้รบั เรืองจากเจ้าของเรืองตามข้อ ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที ผูร้ บั ผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบตั ิดงั นี
(๕๐.๑) ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือไว้ทีมุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนัน และ
ลงลายมือชือย่อกํากับตรา
(๕๐.๑.๑) หนังสือทีต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราคําว่า ห้ามทําลาย ด้วยหมึกสีแดง
(๕๐.๑.๒) หนังสือทีเก็บโดยมีกาํ หนดเวลา ให้ประทับตราคําว่า เก็บถึง พ.ศ. ... ด้วยหมึกสีนาเงิ
ํ น
และลงเลขของปี พุทธศักราชทีให้เก็บถึง
(๕๐.๒) ลงทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็ นหลักฐานโดยกรอกรายละเอียดดังนี
(๕๐.๒.๑) ลําดับที ให้ลงเลขลําดับเรืองของหนังสือทีเก็บ
(๕๐.๒.๒) วันเก็บ ให้ลงวันเดือนปี ทนํี าหนังสือนันเข้าทะเบียนเก็บ
(๕๐.๒.๓) เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ
(๕๐.๒.๔) ที ให้ลงเลขทีของหนังสือแต่ละฉบับ
(๕๐.๒.๕) เรือง ให้ลงชือเรืองของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีทไม่
ี มชี อเรื
ื องให้ลงสรุปย่อ
(๕๐.๒.๖) รหัสแฟ้ ม ให้ลงหมายเลขลําดับหมูข่ องการจัดแฟ้ มเก็บหนังสือ
(๕๐.๒.๗) กําหนดเวลาเก็บ ให้ลงระยะเวลาการเก็บตามทีกําหนดในตรากําหนดเก็บหนังสือตาม
ข้อ ๕๐.๑
(๕๐.๒.๘) หมายเหตุ ให้บนั ทึกข้อความอืนใด (ถ้ามี)
ข้อ ๕๑ การเก็บไว้เพือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือทีปฏิบตั ิเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จาํ เป็ นจะต้องใช้ในการ
ตรวจสอบเป็ นประจําไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของโรงเรียน ตามข้อ ๔๙ ให้เจ้าของเรืองเก็บเป็ นเอกเทศ
โดยแต่งตังเจ้าหน้าทีขึนรับผิดชอบก็ได้เมือมีความจําเป็ นทีจะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดส่งหนังสือนันไปยัง
หน่วยเก็บของโรงเรียน
ข้อ ๕๒ อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ปี เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี
(๕๒.๑) หนังสือทีต้องสงวนเป็ นความลับ ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ
(๕๒.๒) หนัง สื อ ที เป็ นหลัก ฐานทางอรรถคดี สํา นวนของศาลหรื อ ของพนัก งานสอบสวนหรื อ
หนังสือ อืนใดทีได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกํา หนดไว้เ ป็ นพิเ ศษแล้ว การเก็บให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนัน
(๕๒.๓) หนังสือทีเกียวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณี สถิติ หลักฐาน หรือเรืองทีต้องใช้
สําหรับศึกษาค้นคว้า หรือหนังสืออืนในลักษณะเดียวกัน ให้เก็บไว้เป็ นหลักฐาน ทางโรงเรียนตลอดไปหรือตามทีกําหนด
๑๐๑

(๕๒.๔) หนังสือทีได้ปฏิบตั ิงานเสร็จสินแล้ว และเป็ นคู่สาํ เนาทีมีตน้ เรืองจะค้นได้จากทีอืนให้เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
(๕๒.๕) หนังสือทีเป็ นเรืองธรรมดาสามัญซึงไม่มคี วามสําคัญและเป็ นเรืองทีเกิดขึนเป็ นประจํา เมือ
ดําเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี ในกรณีหนังสือทีเกียวกับการเงิน ซึงมิใช่เป็ นเอกสารสิทธิหากเห็นว่าไม่มี
ความจําเป็ นต้องเก็บไว้ถงึ ๑๐ ปี ให้แต่งตังคณะกรรมการพิจารณาตกลงร่วมกันอนุญาตให้ทาํ ลายได้
ข้อ ๕๓ การรักษาหนังสือ ให้เจ้าหน้าทีระมัดระวังรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทุกโอกาส หากชํารุดเสียหายต้อง
รีบซ่อมให้ใช้งานได้เหมือนเดิมหากสูญหายต้องหาสําเนามาแทนถ้าชํารุด เสียหาย จนไม่สามารถซ่อมแซมให้คงสภาพ
เดิมได้ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบและให้หมายเหตุไว้ในทะเบียนเก็บด้วย ถ้าหนังสือทีสูญหายเป็ นเอกสารสิทธิตาม
กฎหมายหรือหนังสือสําคัญทีเป็ นการแสดงเอกสารสิทธิให้ดาํ เนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
ส่วนที ๒
การยืม
ข้อ ๕๔ การยืมหนังสือทีส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบตั ิดงั นี
(๕๔.๑) ผูย้ มื จะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรืองทียืมนันจะนําไปใช้ในโรงเรียนใด
(๕๔.๒) ผูย้ มื จะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าทีเก็บ แล้วลงชือรับเรืองทียืมไว้ในบัตรยืมหนังสือและให้
เจ้าหน้าทีเก็บรวบรวม หลักฐานการยืม เรียงลําดับวันเดือนปี ไว้เพือติดตามทวงถามส่วนบัตรยืมหนังสือนันให้เก็บไว้
แทนทีหนังสือทีถูกยืมไป
(๕๔.๓) การยืมหนังสือระหว่างโรงเรียน ผูย้ มื และผูอ้ นุญาตให้ยมื ต้องเป็ นโรงเรียนระดับผูบ้ ริหารสูงสุด หรือ
ผูท้ ได้
ี รบั มอบหมาย
(๕๔.๔) การยืมหนังสือภายในโรงเรียนเดียวกัน ผูย้ ืมและผูอ้ นุ ญาตให้ยืมต้องเป็ นหัวหน้าหน่วยงานนันหรือ
ผูท้ ได้
ี รบั มอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ
ข้อ ๕๕ บัตรยืมหนังสือ ให้จดั ทําโดยกรอกรายละเอียดดังนี
(๕๕.๑) รายการ ให้ลงชือเรืองหนังสือทีขอยืมไปพร้อมด้วยรหัสของหนังสือนัน
(๕๕.๒) ผูย้ มื ให้ลงชือบุคคล ตําแหน่ง หรือชือหน่วยงานทียืมหนังสือนัน
(๕๕.๓) ผูร้ บั ให้ผูร้ บั หนังสือนันลงลายมือชือ และวงเล็บชือกํากับพร้อมด้วยตําแหน่งในบรรทัดถัดไป
(๕๕.๔) วันยืม ให้ลงวันเดือนปี ทยืี มหนังสือนัน
(๕๕.๕) กําหนดส่งคืน ให้ลงวันเดือนปี ทจะส่
ี งหนังสือนันคืน
(๕๕.๖) ผูส้ ่งคืน ให้ผูส้ ่งคืนลงลายมือชือ
(๕๕.๗) วันส่งคืน ให้ลงวันเดือนปี ทส่ี งหนังสือคืน
ข้อ ๕๖ การยืมหนังสือทีปฏิบตั ิยงั ไม่เสร็จหรือหนังสือทีเก็บไว้เพือใช้ในการตรวจสอบ ให้ถอื ปฏิบตั ิ ตามข้อ ๕๔
ข้อ ๕๗ การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือ ทังนี จะต้อง
ได้รบั อนุญาตจากผูบ้ ริหารโรงเรียนหรือผูท้ ได้
ี รบั มอบหมายก่อน
๑๐๒

ส่วนที ๓
การทําลาย
ข้อ ๕๘ ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสินปี ปฏิทนิ ให้เจ้าหน้าทีผูร้ บั ผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจ
หนังสือทีครบกําหนดอายุการเก็บในปี นนไม่
ั ว่าจะเป็ นหนังสือทีเก็บไว้เองหรือทีฝากเก็บไว้แต่งตังคณะกรรมการทําลาย
หนังสือ บัญชีหนังสือขอทําลายให้จดั ทําอย่างน้อยให้มตี น้ ฉบับและสําเนาคู่ฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี
(๕๘.๑) ชือบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําปี ให้ลงตัวเลขของ ปี พุทธศักราชทีจัดทําบัญชีทจัี ดทําบัญชี
(๕๘.๒) ให้ลงชือโรงเรียนทีจัดทําบัญชี
(๕๘.๓) วันที ให้ลงวันเดือนปี ทจัี ดทําบัญชี
(๕๘.๔) แผ่นที ให้ลงเลขลําดับของแผ่นบัญชี
(๕๘.๕) ลําดับที ให้ลงเลขลําดับเรืองของหนังสือ
(๕๘.๖) รหัสแฟ้ ม ให้ลงหมายเลขลําดับหมูข่ องการจัดแฟ้ มเก็บหนังสือ
(๕๘.๗) ที ให้ลงเลขทีของหนังสือแต่ละฉบับ
(๕๘.๘) ลงวันที ให้ลงวันเดือนปี ของหนังสือแต่ละฉบับ
(๕๘.๙) เลขทะเบียนรับ ให้ลงทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ
(๕๘.๑๐) เรือง ให้ลงชือเรืองของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีทไม่
ี มชี อเรื
ื องให้ลงสรุปเรืองย่อ
(๕๘.๑๑) การพิจารณา ให้คณะกรรมการทําลายหนังสือเป็ นผูก้ รอก
(๕๘.๑๒) หมายเหตุ ให้บนั ทึกข้อความอืนใด (ถ้ามี)
ข้อ ๕๙ ให้โรงเรียนแต่งตังคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อย
สองคน ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการทีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงทําหน้าทีประธาน
มติของคณะกรรมการ ให้ถอื เสียงข้างมาก ถ้ากรรมการผูใ้ ดไม่เห็นด้วยให้ทาํ บันทึกความเห็นแย้งไว้
ข้อ ๖๐ คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหน้าทีดังนี
(๖๐.๑) พิจารณาหนังสือทีจะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย
(๖๐.๒) ในกรณีทคณะกรรมการมี
ี
ความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทําลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บไว้
ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถงึ เมือใดในช่อง การพิจารณาของบัญชีหนังสือขอทําลาย แล้วให้แก้ไขอายุการ
เก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือ โดยให้ประธานกรรมการทําลายหนังสือลงลายมือชือกํากับการแก้ไข
(๖๐.๓) ในกรณีทคณะกรรมการมี
ี
ความเห็นว่าหนังสือเรืองใดควรให้ทาํ ลาย ให้กรอก เครืองหมายกากบาท
(x) ลงในช่อง การพิจารณาตามบัญชีหนังสือขอทําลาย
(๖๐.๔) เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทังบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ(ถ้ามี) ต่อโรงเรียน เพือ
พิจารณาสังการ
(๖๐.๕) ควบคุมการทําลายหนังสือซึงผูม้ อี าํ นาจอนุ มตั ิให้ทาํ ลายได้ แล้วโดยการเผาหรือวิธีอืนใดทีจะไม่ให้
หนังสือนันอ่านเป็ นเรืองได้และเมือทําลายเรียบร้อยแล้วให้ทาํ บันทึกลงนามร่วมกันเสนอผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ิทราบ
๑๐๓

ข้อ ๖๑ ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาตให้พจิ ารณาสังการดังนี
(๖๑.๑) ถ้าเห็นว่าหนังสือเรืองใดยังไม่ควรทําลายให้สงการให้
ั
เก็บหนังสือนันไว้จนถึงเวลาการทําลายงวดต่อไป
(๖๑.๒) ถ้าเห็นว่าหนังสือเรืองใดควรทําลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอทําลายให้พิจารณาก่อน เว้นแต่ หนังสือ
ประเภททีโรงเรียนนันได้ขอทําความตกลงแล้วไม่ตอ้ งส่งไปให้พจิ ารณา

๑๐๔

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยงบประมาณ การเงินและการบัญชีโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยทีเป็ นการสมควรกํา หนดระเบีย บว่า ด้วย งบประมาณ การเงินและการบัญชีโรงเรีย นคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เพิมเติม ดังนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ว่าด้วย งบประมาณ การเงินและ
การบัญชีโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ผูท้ าํ การแทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การและผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี และให้มอี าํ นาจออก
ระเบียบ ประกาศ คําสังต่างๆ เพือปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการดําเนินการตามระเบียบนี ให้ผูค้ ณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีขาด คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี ถือเป็ นทีสุด
ข้อ ๔ รายได้ของโรงเรียนมีดงั ต่อไปนี
(๑) เงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลทีรัฐจ่ายให้แก่ผู ้เรียน
(๒) เงินอุดหนุนจากภาครัฐ
(๓) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอืน
(๔) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีมีผูบ้ ริจาคให้โรงเรียน
(๕) ดอกผลทีเกิดจากทรัพย์สนิ ของโรงเรียน
(๖) เงินทีได้จากการให้บริการทีเกียวเนืองกับการจัดการศึกษา หรือกิจการทีเกียวกับโรงเรียนและบริการ
อืนให้แก่นกั เรียน ครู ผูป้ กครอง บุคคลทีเกียวข้องกับโรงเรียนและชุมชน เช่น สถานที อาหาร
สุขภาพอนามัย ทีพักอาศัย รถรับ-ส่งนักเรียน การกีฬา และสระว่ายนํา เป็ นต้น
(๗) รายได้จากการจัดงานหรือการหาทุนของโรงเรียน
(๘) รายได้จ ากการจัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตรหรือ เสริมประสบการณ์ผูเ้ รียน ตามความสมัครใจของ
ผูเ้ รียนและผูป้ กครอง เช่น ค่ายกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ทัศนศึกษา กิจกรรม
เสริมทักษะชีวติ เป็ นต้น
(๙) รายได้จากผลิตผลของโรงเรียน
(๑๐) รายได้ทเกิ
ี ดจากการบริหารทรัพย์สนิ ในอนาคต
(๑๑) รายได้ตามทีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบให้ดาํ เนินการ

๑๐๕

หมวด ๑
การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๕ ในการรับเงินทุกประเภทยกเว้นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็ นหลักฐาน แบบของ
ใบเสร็จรับเงินให้เป็ นไปตามทีโรงเรีย นกําหนดและให้มสี าํ เนาอย่างน้อย ๑ ฉบับ ให้พิมพ์หมายเลขกํากับเล่ม มี
หมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับและให้มที ะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินที
สามารถตรวจสอบได้
ในกรณีทออกใบเสร็
ี
จรับเงินโดยคอมพิวเตอร์จะไม่มหี มายเลขกํากับเล่ม และทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินก็ได้
ข้อ ๖ ใบเสร็จรับเงินแต่ละเล่มให้ใช้สาํ หรับรับเงินในแต่ละรอบปีบญั ชีเท่านัน เมือขึนปีการศึกษาใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรับ
เงินเล่มใหม่ ส่วนเล่มเก่าให้ประทับตราเลิกใช้เพือมิให้นาํ กลับมาใช้รบั เงินได้อีก
ข้อ ๗ ห้ามขูด ขีด ลบ แก้ไข เพิมเติม หมายเลขกํากับเล่มใบเสร็จรับเงิน หมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงิน จํานวนเงิน
หรือผูช้ าํ ระเงินในใบเสร็จรับเงิน หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ให้ขดี ฆ่าและเขียนใหม่ให้ชดั เจน
พร้อมทังให้ผูร้ บั เงินลงลายมือชือกํากับการขีดฆ่าไว้ดว้ ย
การยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้นาํ ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินฉบับทีขีดฆ่ายกเลิกเก็บไว้กบั สําเนาในเล่ม โดย
มีตน้ ฉบับและสําเนาครบทังชุด
ข้อ ๘ การจัดเก็บเงินทุกประเภท ให้ผูจ้ ดั การเป็ นผูจ้ ดั เก็บยกเว้นเงินรายได้ประเภททีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กําหนดให้ส่วนงานทีเกียวข้องเป็ นผูจ้ ดั เก็บและเงินทีได้รบั จะต้องนําส่งส่วนการเงินและบัญชีในวันนันหรืออย่างช้าในวัน
ทําการถัดไปทันที
ข้อ ๙ เงินทีรับทุกประเภทและทุกจํานวนของโรงเรียน ต้องนําฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินทีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนเห็นชอบในนามของโรงเรียนภายในวันนันหรืออย่างช้าในวันทําการถัดไป
ข้อ ๑๐ เงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาลตามงบประมาณประจําปี ให้นาํ ฝากไว้กบั ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีผูท้ าํ การ
แทนผูร้ บั ใบอนุญาตเห็นชอบ
ข้อ ๑๑ ให้โรงเรียนจัดให้มตี ูน้ ิรภัยสําหรับเก็บรักษาเงินของโรงเรียนทังหมดและมีตูน้ ิรภัยขนาดเล็กสําหรับเก็บรักษา
เงินสดย่อยในมือ
ข้อ ๑๒ ให้ตงตู
ั น้ ิรภัยไว้ทฝ่ี ายบัญชีและการเงินและในทีปลอดภัย
ข้อ ๑๓ ให้มกี ารเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทรัพย์สินทีสํา คัญในตูน้ ิรภัยและให้มกี ารตรวจสอบเป็ นครังคราวใน
กําหนดเวลาทีสมควร

๑๐๖

หมวด ๒
การจ่ายเงิน
ข้อ ๑๔ การจ่ายเงินให้จ่ายเฉพาะเพือกิจการของโรงเรียนหรือตามทีได้รบั อนุมตั ิจากผูท้ าํ การแทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือ
ผูจ้ ดั การหรือผูอ้ าํ นวยการ
ให้ผูท้ าํ การแทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตมีอาํ นาจมอบหมายให้ผูจ้ ดั การหรือผูอ้ าํ นวยการ มีอาํ นาจอนุ มตั ิและ
สังจ่ายตามทีผูท้ าํ การแทนผูร้ บั ใบอนุญาตเห็นสมควร โดยจัดทําหนังสือมอบอํานาจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ให้ชดั เจน
ข้อ ๑๕ การยืมเงินทดรองจ่าย ให้กระทําได้ในกรณีต่อไปนี
(๑) ให้ผูป้ ฏิบตั ิงานยืมเพือปฏิบตั ิงานนอกสถานที
(๒) ทดรองจ่ายเพือการจัดซือ จัดจ้างพัสดุ โดยวิธีตกลงราคาทีจําเป็ นต้องจ่ายเป็ นเงินสด
(๓) ทดรองจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายอืนใด ซึงเกียวกับงานของโรงเรียนและค่าใช้จ่ายนันสามารถเบิกจ่ายจาก
โรงเรียนได้
ข้อ ๑๖ การยืมเงินทดรองจ่ายตามข้อ ๑๕ ให้เป็ นไปตามคู่มอื บัญชีระบบจ่ายเช็คและระบบเงินสดย่อย ให้ผูย้ ืมคืน
เงินยืมทีเหลือภายใน ๑๕ วัน และหรือกําหนดเวลาส่งใบสําคัญจ่ายเพือหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายล่วงหน้าดังต่อไปนี
(๑) ผูย้ มื ต้องส่งใบสําคัญจ่ายหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายให้เสร็จสินภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีเสร็จการ
ใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ทขอยื
ี มเงิน
(๒) กรณี ใบสํา คัญ หัก ล้า งเงิน ยื ม ทดรองมี จ ํา นวนน้อ ยกว่ า เงิ น ยื ม ทดรอง ผู ย้ ื ม ต้อ งนํา เงิ น
ส่วนทีเหลือจ่ายทังหมดส่งคืนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีเสร็จการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ทขอยื
ี มเงิน
กรณีใบสําคัญหักล้างเงินทียืมทดรองจ่ายมีจาํ นวนมากกว่าเงินยืมทดรองจ่าย ผูย้ มื ต้องนํา
หลักฐานการจ่ายทังหมดทีได้จ่ายไป ตังเบิกเพิม โดยผูจ้ ดั การเห็นชอบ
(๓) เมือผูย้ มื เงินทดรองส่งใช้หนีเงินยืม ให้เจ้าหน้าทีผูร้ บั บันทึกการรับคืนเงิน พร้อมทังออกใบเสร็จการ
รับเงินคืนให้ผูย้ มื ไว้เป็ นหลักฐาน
ในกรณีทไม่
ี อาจปฏิบตั ิตามข้อบังคับในข้อใดข้อหนึงได้ ให้รายงานให้ผูท้ าํ การแทนผูร้ บั ใบอนุญาตทราบ
ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินยืม ให้ผูท้ าํ การแทนผูร้ บั ใบอนุญาตมีอาํ นาจอนุมตั ิตามทีเห็นสมควรดําเนินการดังนี
(๑) การจ่ายเงินยืม จะจ่ายได้แต่ทผูี ย้ มื ได้ทาํ สัญญาการยืมตามแบบทีกําหนดและผูม้ อี าํ นาจได้อนุ มตั ิให้
จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนันแล้วเท่านัน
(๒) ให้ผูม้ อี าํ นาจพิจารณาอนุมตั ิให้ยมื เท่าทีจําเป็ นเพือใช้ในการศึกษา และห้ามมิให้อนุ มตั ิให้เงินยืมใหม่
ในเมือผูย้ มื มิได้ชาํ ระเงินยืมเก่าให้เสร็จสินไปก่อน
(๓) ให้มกี ารตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน และติดตามให้ผูย้ มื ส่งใช้เงินยืมภายในเวลาทีกําหนด หรือเรียก
ชดใช้เงินยืมตามเงือนไขในใบยืมให้เสร็จสินไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วนั ครบกําหนด
(๔) ให้เ ก็ บ รัก ษาสัญ ญาการยื ม เงิน ซึ งยัง มิไ ด้ช ํา ระคื น เงิ น ยื ม ให้เ สร็ จ สิ น ไว้ใ นที ปลอดภัย
อย่ า ให้สู ญ หายได้ และเมื อผู ้ยื ม ได้ช ํา ระคื น เงิ น ยื ม เสร็ จ สิ นแล้ว ก็ ใ ห้เ ก็ บ รัก ษาเช่ น เดี ย วกับ หลัก ฐาน
การจ่ายเงิน
๑๐๗

ข้อ ๑๘ การออกเช็คสังจ่ ายเงินของโรงเรียน ให้ผูท้ าํ การแทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตมีอาํ นาจมอบหมายให้ผูจ้ ดั การหรือ
ผูอ้ าํ นวยการลงนาม
การเขียนเช็คสังจ่ายเงิน ให้ปฏิบตั ิดงั นี
(๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี ให้ออกเช็คสังจ่ายในนามของเจ้าหนี ขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสัง” หรือ
“หรือผูถ้ อื ” ออกและขีดคร่อมด้วย
(๒) ในกรณีสงจ่
ั ายเงินเพือขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ออกเช็คสังจ่ายในนามผูป้ ฏิบตั ิงานทีได้รบั มอบหมาย
และขีดฆ่าคําว่า “หรือตามสัง” หรือ “หรือผูถ้ อื ” ออก
(๓) การเขียนหรือพิมพ์จาํ นวนเงินในเช็คทีเป็ นตัวอักษร ให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชดิ คําว่า “บาท” หรือ
ขีดเส้นหน้าจํานวนเงิน อย่าให้มชี ่องว่างทีจะเขียนหรือพิมพ์จาํ นวนเงินเพิมเติมได้ และให้ขดี เส้นตรงหลังชือสกุล ชือ
บริษทั หรือชือห้างหุน้ ส่วน จนชิดคําว่า “หรือผูถ้ อื ” หรือ “หรือตามคําสัง” แล้วแต่กรณี โดยมิให้มกี ารเขียนหรือ
พิมพ์ชอบุ
ื คคลอืนเพิมเติมได้อีก
ข้อ ๑๙ การจ่ายเงินทุกรายการจะต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้ เพือเป็ นประโยชน์ในการตรวจสอบและต้องประทับตรา
“จ่ายเงินแล้ว”
ข้อ ๒๐ “หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานแสดงว่าได้มกี ารจ่ายเงินให้แก่ผูร้ บั หรือเจ้าหนีตามภาระผูกพัน
ถูกต้องแล้วเช่น ใบสําคัญจ่าย ใบเบิกเงินสดย่อย และเอกสารประกอบการลงบัญชี
“เอกสารประกอบการลงบัญชี” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายทีเป็ นใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี บิล
เงินสด หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี
การจ่ายเงินรายใด ซึงตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จ รับเงินจากผูร้ บั เงินได้ให้ผูจ้ ่ายเงินใช้หลักฐาน
จ่ายเงินตามแบบทีกําหนดในคู่มอื บัญชีระบบจ่ายเช็ค และระบบเงินสดย่อย
ข้อ ๒๑ การจ่ายเงิน ถ้าผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ จะมอบฉันทะให้ผูอ้ ืนเป็ นผูร้ บั แทนก็ได้ โดย
จะต้องมีใบมอบฉันทะการรับเงินพร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
ข้อ ๒๒ การจ่ายเงินในต่างประเทศ ซึงตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของประเทศนันๆ ไม่ตอ้ งออกใบเสร็จรับเงิน
หรือใบเสร็จรับเงินไม่เป็ นไปตามข้อ ๒๐ ให้ผูจ้ ่ายเงินทําเอกสารประกอบการจ่ายเงิน โดยระบุว่าเป็ นการจ่ายเงินค่า
อะไร วัน เดือน ปี ทีจ่ายเงินและจํานวนทีจ่าย และให้ลงลายมือชือรับรองการจ่ายไว้ดว้ ย ในกรณีทหลั
ี กฐานการจ่ายเงิน
เป็ นอย่างอืน ให้แนบหลักฐานเพือตรวจสอบด้วย
ข้อ ๒๓ ในกรณี ใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้ใช้สาํ เนาใบเสร็จรับเงินซึงผูร้ บั เงินรับรองแล้วแทนก็ได้ แต่ตอ้ งแนบ
หลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และให้ทาํ คํารับรองไว้ว่าหากพบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินในภายหลัง
จะไม่นาํ มาเบิกเงินอีก
ข้อ ๒๔ หลักฐานจ่ายเงินต้องพิมพ์ หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่ายให้ใช้วธิ ีขดี ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียน
ใหม่ และให้ผูอ้ อกเอกสารลงลายมือชือกํากับไว้ทุกแห่ง

๑๐๘

ข้อ ๒๕ การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของผูป้ ฏิบตั ิงานให้นาํ เช็คไปขึนเงินสดและจัดส่งให้พนักงานบัญชีเงินเดือน เพือ
นําไปจัดสรรใส่ซองเงินเดือนต่อไป หรือให้ใช้บริการของธนาคารทีสะดวกต่อโรงเรียนโดยขอเปิ ดบัญชีของผูป้ ฏิบตั ิงาน
แต่ละราย
ให้งานบัญชีเงินเดือนและการเงินจัดทําบัญชีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ รายการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หัก ณ ทีจ่าย และเงินทีได้รบั อนุมตั ิให้หกั แล้วนําเช็คไปขึนเงินสด หรือนําเข้าฝากธนาคารในบัญชีของผูป้ ฏิบตั ิงานแต่
ละราย เพือทีผูป้ ฏิบตั ิงานจะสามารถเบิกเงินจากธนาคารได้ตามกําหนดเวลา
หมวด ๓
ทรัพย์สนิ
ข้อ ๒๖ โรงเรียนมีทรัพย์สนิ ประเภทต่างๆ ดังนี
(๑) ทรัพย์สนิ หมุนเวียน ได้แก่ เงินสด หรือทรัพย์สินอืนทีมีเหตุผลจะคาดหมายได้ว่าจะเปลียนเป็ น
เงินสดหรือขาย หรือใช้หมดไป ระหว่างรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติของโรงเรียน เช่น เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี และวัสดุทางการศึกษาคงเหลือ เป็ นต้น
(๒) ทรัพย์สนิ ถาวร ได้แก่ ทรัพย์สนิ อันมีลกั ษณะคงทน ทีใช้ในการดําเนินกิจการและใช้ได้นานกว่า
หนึงรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติ มิได้มไี ว้เพือขาย เช่น ทีดิน อาคาร และครุภณั ฑ์ เป็ นต้น
(๓) ทรัพย์สนิ อืน ได้แก่ ทรัพย์สนิ ทีไม่อาจจัดเข้าเป็ นทรัพย์สินหมุนเวียนหรือทรัพย์สินถาวรได้ เช่น
สิทธิครอบครองและยินยอมให้ใช้ หนังสือห้องสมุด และเงินประกันต่างๆ เป็ นต้น
ข้อ ๒๗ ให้โรงเรียนจัดเก็บเอกสารทางการบัญชีและทะเบีย นทรัพ ย์สินไว้เ ป็ นหลักฐานให้อยู่ในสภาพทีสามารถ
ตรวจสอบได้
ข้อ ๒๘ การเช่าหรือการให้เช่าทรัพย์สนิ ต้องมีเงือนไขดังนี
(๑) ระยะเวลาการเช่าไม่เกินหนึงปี หรือการต่ออายุสญั ญาเช่าแต่ละครังไม่เกินหนึงปี ให้เป็ นอํานาจของ
ผูจ้ ดั การหรือผูอ้ าํ นวยการ
(๒) ระยะเวลาเช่าเกินหนึงปี หรือการต่ออายุสญั ญาเช่าแต่ละครัง ไม่เกินสามปี ให้เ ป็ นอํานาจของผูท้ าํ
การแทนผูร้ บั ใบอนุญาต
(๓) ระยะเวลาเช่าเกินสามปี หรือการต่ออายุสญั ญาเช่าแต่ละครัง เกินสามปี ให้เป็ นอํานาจของผูท้ าํ การ
แทนผูร้ บั ใบอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และรายงานให้ทางสังฆมณฑลจันทบุรีทราบ
หมวด ๔
การบัญชี
ข้อ ๒๙ การบัญชีโรงเรียน จัดทําขึนโดยสามารถแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลียนแปลงฐานะ
การเงินทีเป็ นอยู่ตามความเป็ นจริงและตามมาตรฐานการบัญชีทรัี บรองกันทัวไป
๑๐๙

ข้อ ๓๐ รอบระยะเวลาบัญชีของโรงเรียน ให้ถอื ตามทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ข้อ ๓๑ หลักฐานทีใช้ในการลงบัญชี จะต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็ นระเบียบไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี เพือสะดวกในการตรวจสอบ
ข้อ ๓๒ ให้งานบัญชีและการเงินรับผิดชอบจัดทํารายงานการเงิน ดังนี
(๑) จัดทํารายงานการเงินประจําเดือนเสนอต่ อ ผูอ้ าํ นวยการ ผูจ้ ดั การ ผูแ้ ทนผู ร้ บั ใบอนุ ญาต และ
สังฆมณฑลจันทบุรี ภายในวันที ๑๕ ของเดือนถัดไป
(๒) จัดทํารายงานการเงินทุก ๖ เดือน เสนอต่อผูอ้ าํ นวยการ ผูจ้ ดั การ ผูท้ าํ การแทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต
และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
(๓) เมือสินสุดรอบปี บญั ชี ให้จดั ทํางบการเงินและบัญชีทาํ การของโรงเรียนเสนอผูอ้ าํ นวยการ ผูจ้ ดั การ
ผูท้ าํ การแทนผูร้ บั ใบอนุญาต คณะกรรมการบริหารโรงเรียนภายใน ๖๐ วัน นับตังแต่วนั สินปี บญั ชีทุกปี
หมวด ๕
การตรวจสอบบัญชี
ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแต่งตังผูส้ อบบัญชี โดยความเห็นชอบจากผูร้ บั ใบอนุญาต โรงเรียนสังกัด
มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิ
ธรรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และผูส้ อบบัญชีดาํ เนินการตรวจสอบ แสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของโรงเรียนและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดังนี
(๑) บัญชีทางการเงินและทรัพย์สนิ ซึงมีวตั ถุประสงค์ในการตรวจสอบว่าโรงเรียนได้ปฏิบตั ิทางการเงิน
และทรัพย์สนิ ถูกต้องตามระเบียบ และข้อบังคับทีกําหนดไว้ หลักฐานและเอกสารทางการเงินและทรัพย์สินมีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ การบันทึกบัญชีแยกประเภทและสรุปผล รวมทังรายงานทางการบัญชีได้ปฏิบตั ิตามหลักการบัญชี
ทีรับรองโดยทัวไป
(๒) การอืนทีมีความจําเป็ นตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในทีรับรองโดยทัวไป

๑๑๐

หมวด ๖
การงบประมาณ
ข้อ ๓๔ ให้โรงเรียนจัดทํางบประมาณรายรับและรายจ่ายประจําปี โดยแยกหมวดเงินและประเภทรายจ่ายตามแผนงาน
และโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพือพิจารณาอนุ มตั ิใช้เป็ นงบประมาณในปี งบประมาณนัน และ
นําเสนอต่อสังฆมณฑลจันทบุรีทราบ
ข้อ ๓๕ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในปี งบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปี งบประมาณนัน หากมีเหตุผล
และความจําเป็ นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปี หรือกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี ให้ผูท้ าํ การแทนผูร้ บั ใบอนุญาตเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ข้อ ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนให้ประกอบด้วยรายจ่ายประเภทเพือดําเนินการและรายจ่ายประเภทเพือการ
ลงทุน
ในกรณี ทีมีก ารเปลียนแปลงประเภทรายจ่ า ย ตังงบประมาณรายจ่ า ยเพิมเติมระหว่า งปี หรือ ลด
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้ดาํ เนินการดังนี
(๑) ในกรณี ที มี เ หตุ ผ ลและความจํ า เป็ นที จะต้อ งลดงบประมาณรายจ่ า ยที ได้ร ั บ อนุ มัติ
ให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) การเปลียนแปลงรายจ่ า ยจากประเภทหนึงไปเป็ นอี ก ประเภทหนึ งให้ ผู ใ้ ห้ผู ท้ ํา การแทนผู ร้ ับ
ใบอนุญาตเป็ นผูอ้ นุมตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรับทราบ
(๓) ในกรณีทจํี าเป็ นต้องใช้จ่ายเงินเกินกว่า วงเงินงบประมาณรายจ่ายทีได้รบั อนุ มตั ิ ให้โรงเรียนเสนอ
ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิมเติมระหว่างปี ต่อคณะกรรการบริหารโรงเรียนเป็ นผูอ้ นุ มตั ิเป็ นงบประมาณรายจ่าย
เพิมเติม

๑๑๑

(ตัวอย่าง)
ตราโรงเรี ยน

คําสังโรงเรียน .......................................................
ที................/...........................
เรือง การแต่งตังเจ้าหน้าทีการเงินและเจ้าหน้าทีบัญชีโรงเรียน
-----------------------------------อาศัย อํา นาจตามข้อ บัง คับ โรงเรี ย น..........................................ว่ า ด้ว ยการเงิน และบัญ ชี พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๓ เพือให้การบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชีของโรงเรียนเป็ นไปตามข้อบังคับทีเกียวข้องต่างๆ จึงขอแต่งตัง
เจ้าหน้าทีการเงินและเจ้าหน้าทีบัญชีของโรงเรียน ดังนี
๑. นาย/นาง/นางสาว ...................................... เป็ นเจ้าหน้าทีการเงิน ให้ปฏิบตั ิหน้าที
๑. การรับ-จ่ายเงินของโรงเรียนทุกประเภทของโรงเรียน
๒. จัดทํารายงานการรับ-จ่ายเงินทุกประเภทของโรงเรียน
๒. นาย/นาง/นางสาว ...................................... เป็ นเจ้าหน้าทีบัญชี ให้ปฏิบตั ิหน้าที
๑. จัดทําเอกสารประกอบบันทึกบัญชีทุกประเภทของโรงเรียน
๒. จัดทํารายงานการเงินของโรงเรียน
ให้บุคคลทีได้รบั แต่งตังตามคําสังนีปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามระเบียบ และ ข้อบังคับทีเกียวข้องต่างๆ โดย
เคร่งครัด
ทังนี ตังแต่วนั ที.................เดือน.......................................พ.ศ.......................
สัง ณ วันที ..............เดือน...........................พ.ศ.................
ลงชือ ........................................................
(.......................................................)
ผูจ้ ดั การ / ผูท้ าํ การแทนผูร้ บั ใบอนุญาต
(เลือกเพียงตําแหน่งเดียวเท่านัน)
๑๑๒

โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ระบบการรับเงิน
ข้อมูลทัวไป
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา มีรายได้หลักจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอืนและค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมต่างๆ ซึงการรับชําระเงิน ส่วนใหญ่ทาง
โรงเรียนได้รบั ชําระเป็ นเงินสด มีการรับชําระเป็ นเช็คและการโอนเงินบ้าง การรับเงินจากค่าธรรมเนียมนีเป็ นส่วนทีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือผิดพลาดได้งา่ ย ดังนัน การจัดบุคลากรด้านการรับเงินและการแบ่งแยกหน้าทีทีเหมาะสมและ
รัดกุมก็สามารถช่วยป้ องกันความเสียงทีอาจเกิดขึนได้

วัตถุประสงค์
1. เพือควบคุมเงินสดรับและเช็ครับให้มกี ารนําฝากธนาคารครบถ้วนและนําฝากทันทีในวันทําการนันหรือ
วันทําการถัดไป
2. เพือให้สามารถกระทบยอดเงินสดรับตามใบเสร็จรับเงินกับยอดเงินทีนําฝากธนาคารว่าถูกต้องตรงกัน
3. เพือให้มนใจว่
ั ารายการรับเงินได้บนั ทึกบัญชีครบถ้วน
การควบคุมภายในเกียวกับการรับเงิน
1. ใบเสร็จรับเงิน
- กรณีใบเสร็จรับเงินเป็ นเล่มจะต้องพิมพ์เลขทีไว้ลว่ งหน้า
- ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ทพิี มพ์มาจากโรงพิมพ์ กรณีทต้ี องมีเลขทีทีพิมพ์มาจากโรงพิมพ์
จะต้องพิมพ์เลขทีไว้ลว่ งหน้า
2. การนําใบเสร็จรับเงินมาใช้ ให้นาํ มาใช้ครังละ 1 เล่ม
3. การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงินให้ทาํ ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินด้วย
4. ใบเสร็จรับเงินทียังมิได้ใช้ ให้จดั เก็บในตูท้ มีี กุญแจล็อค เพือป้ องกันการสูญหาย
5. เงินสดและเช็คทีได้รบั จะต้องนําฝากธนาคารทันที และนําฝากทังหมด และค่อยเบิกมาใช้สาํ หรับค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เพือให้สามารถกระทบยอดเงินสดทีได้รบั จากรายงานการรับเงินประจําวันและใบนําเงินฝากธนาคาร
6. พนักงานรับเงินจะต้องแยกหน้าทีชัดเจนกับพนักงานทําบัญชี
วิธีการปฏิบตั ิ
การรับเงินแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) การรับเงินค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
1.1 เมือได้รบั เงิน เจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงินจะออกใบเสร็จรับเงินและลงลายมือชือรับเงินในต้นฉบับ
ใบเสร็จรับเงิน (บช 1) และสําเนา 1 ฉบับ หลังจากนันให้เอกสารเป็ นชุดเพือแจกจ่ายดังนี
๑๑๓

ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
สําเนาใบเสร็จรับเงิน

ส่งมอบให้นกั เรียนเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ส่งมอบให้พนักงานบัญชี

1.2 ทุกสินวันเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงินต้องบันทึกทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน (บช 2) ทุกครังทีได้รบั เงิน
1.3 จัดทํารายงานการรับเงินประจําวัน (บช 3) ขึน มีตน้ ฉบับ และสําเนา 2 ชุด
1.4 ส่งรายงานการรับเงินประจําวัน พร้อมด้วยสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับที 2 และเงินสดและเช็ค
ส่งให้เจ้าหน้าทีการเงิน นําเงินฝากธนาคาร
1.5 เจ้าหน้าทีการเงินได้รบั เงินสดและเช็คแล้วต้องตรวจสอบว่าตรงกับใบเสร็จรับเงินและรายงานการรับเงิน
1.6 เงินสดและเช็คทีได้รบั ถูกต้องตรงตามสําเนาใบเสร็จ เจ้าหน้าทีการเงินจะประทับตรา “รับเงินแล้ว” และลง
ลายมือชือในรายงานการรับเงิน
1.7 เจ้าหน้าทีการเงินจะต้องเอาเงินสดและเช็คทังหมดทีได้รบั นํ าฝากเข้าธนาคารทังหมด
1.8 สําเนาใบนําฝากธนาคารกับสําเนารายงานสรุปการรับเงินประจําวัน ฉบับที 1 จะถูกส่งจากเจ้าหน้าทีการเงิน
ไปยังแผนกบัญชี เพือบันทึกบัญชี
1.9 พนักงานบัญชีได้รบั สําเนาใบเสร็จรับเงิน ฉบับที 1 และสําเนาใบนําฝากธนาคารกับสําเนารายงาน
การรับเงินจากฝ่ ายการเงิน จะต้องกระทบยอดจํานวนเงินสดรวม ตามสําเนาใบเสร็จรับเงินให้ตรง
กับสําเนาใบนําฝากธนาคาร
1.10 พนักงานบัญชีจดั ทําใบสําคัญรับเงิน (บช 4) แนบกับหลักฐาน และทําการบันทึกบัญชี ดังนี
บันทึกรายได้จากสําเนาใบเสร็จรับเงินและรายงานการรับเงินประจําวัน
กรณีรบั รายได้ในภาคเรียนนันๆ
Dr. เงินสด
Cr. รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
บันทึกรายได้จากสําเนาใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมรายได้รบั ล่วงหน้า
กรณีรบั รายได้ในภาคเรียนถัดไป
Dr. เงินสด
Cr. รายได้รบั ล่วงหน้า
บันทึกโอนเงินฝากธนาคารจากสําเนาใบนํ าฝากธนาคารและสําเนารายงานการรับเงิน
Dr. เงินฝากธนาคาร
Cr. เงินสด
1.11 จัดทําทะเบียนคุมรายได้ (ตามรหัสบัญชี) (บช 5) จําแนกตามประเภทรายได้
๑๑๔

1.12 พนักงานบัญชีจะต้องทํารายงานค่าธรรมเนี ยมค้างรับ (บช 6) โดยเปรียบเทียบรายชือนักเรียนทีได้รบั จาก
อาจารย์ประจําชัน กับรายงานการรับเงินทีได้รบั จากฝ่ ายการเงิน
1.13 กรณีมรี ายได้รบั ล่วงหน้า ให้จัดทําทะเบียนคุมรายได้รบั ล่วงหน้า (ตามรหัสบัญชี) (บช 7)
บันทึกรายได้รบั ล่วงหน้า จากทะเบียนคุมรายได้รบั ล่วงหน้า
Dr. เงินสด / เงินฝากธนาคาร
Cr. รายได้ ................................ รับล่วงหน้า (ตามชือและรหัสบัญชีรบั ล่วงหน้า)
รายได้ ................................ รับล่วงหน้า (ตามชือและรหัสบัญชีรบั ล่วงหน้า)
2) การรับเงินค่าธรรมเนี ยมอืนและรายได้อนื
กรณีทโรงเรี
ี ยนได้รบั ค่าธรรมเนียมอืน วิธกี ารรับเงินมีแนวทางเดียวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
2.1 พนักงานผู ้รับผิดชอบจะจัดส่งรายงานการรับค่าธรรมเนียมอืนประจําวัน พร้อมเงินสดทีได้รบั ไปให้
เจ้าหน้าทีการเงิน เพือนําฝากธนาคาร
2.2 เจ้าหน้าทีการเงิน จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของจํานวนเงินทีได้รบั ให้ตรงกับรายงานการรับเงิน
2.3 เจ้าหน้าทีการเงิน จะเขียนใบนําฝากธนาคารแล้วนําเงินฝากธนาคารทันทีในวันนันหรือวันรุ่งขึน
2.4 เมือนําเงินฝากธนาคารแล้ว เหรัญญิกจะต้องนําสําเนาใบนําฝากธนาคาร ส่งไปให้เจ้าหน้าทีบัญชี
2.5 พนักงานบัญชี เมือได้รบั สําเนาใบนําฝากธนาคารแล้ว ให้ตรวจสอบยอดเงินทีนําฝากกับรายงาน
การรับค่าธรรมเนียมอืนประจําวันว่าถูกต้องตรงกัน
2.6 พนักงานบัญชี จัดทําใบสําคัญรับเงิน (บช 4) และบันทึกบัญชี ดังนี
บันทึกรายได้จากสําเนาใบเสร็จรับเงิน
Dr. เงินสด
Cr. รายได้ ..........................................
(ตามชือและรหัสบัญชีของค่าธรรมเนียมอืน/รายได้อืน)
เอกสารทีใช้ในระบบการรับเงิน
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
3. รายงานการรับเงินประจําวัน
4. ใบสําคัญรับเงิน
5. ทะเบียนคุมรายได้
6. รายงานค่าธรรมเนียมค้างรับ
7. ทะเบียนคุมรายได้รบั ล่วงหน้า

เอกสารตัวอย่าง บช 1
เอกสารตัวอย่าง บช.2
เอกสารตัวอย่าง บช 3
เอกสารตัวอย่าง บช 4
เอกสารตัวอย่าง บช 5
เอกสารตัวอย่าง บช 6
เอกสารตัวอย่าง บช 7
๑๑๕

เลขที _____/_______
โรงเรียน______________________________________
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
วัน/เดือน/ปี เล่มที เลขที__ถึงเลขที__
จํานวนรับ
จํานวนจ่าย
ส่งคืน
เล่ม ฉบับ เล่ม ฉบับ เล่ม ฉบับ

ชือผูร้ บั ผิดชอบ

(เอกสารตัวอย่าง บช 2)
๑๑๖

(ต้นฉบับ)
เล่มที 01

เลขที 00001

โรงเรียน _____________________________
ใบเสร็จรับเงิน
ได้รบั จาก__________________________________________________________ ชัน ________________
เทอมที _______________ ปี การศึกษา __________________ วันที _______________________________
รายการ
จํานวนเงิน
เบิกได้
เบิกไม่ได้
1. ค่าธรรมเนียม________________________
2. ค่าธรรมเนียม________________________
3. ค่าธรรมเนียม________________________
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
รวม
ตัวอักษร
รวมทังสิน
____________________________
(___________________________)
(ตําแน่งผูม้ อี าํ นาจลงนาม)
ประทับตราโรงเรียน

ลงชือ ____________________________ผูร้ บั เงิน
(___________________________)
ฝ่ ายการเงิน
(เอกสารตัวอย่าง บช 1)
๑๑๗

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที
เลขที

โรงเรียน _____________________________
รายงานการรับเงินประจําวัน
ชือนักเรียน
เลขประจําตัว
ชัน
จํานวนเงินรับ
นักเรียน

หมายเหตุ

(เอกสารตัวอย่าง บช 3)
๑๑๘

เลขที___________
โรงเรียน _____________________________
ใบสําคัญรับเงิน
ได้รบั จาก_______________________________________________ วันที___________________________
รับโดย _________________________________________________
 เงินสด
 เงินโอน
 เช็คธนาคาร __________________________ เลขที _____________ ลงวันที ______________
รายการ
ชือบัญชี
รหัสบัญชี
จํานวนเงิน
เดบิต
เครดิต

จัดทําโดย______________ ตรวจสอบโดย______________ อนุมตั ิโดย______________ ผูร้ บั เงิน______________
(เอกสารตัวอย่าง บช 4)
๑๑๙

(เอกสารตัวอย่าง บช 7)
๑๒๐

(เอกสารตัวอย่าง บช 5)
๑๒๑

(เอกสารตัวอย่าง บช 6)
๑๒๒

โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ระบบจัดซือ
ข้อมูลทัวไป
การประกอบธุรกิจโรงเรียนส่วนใหญ่จะเริมต้นตังแต่ การจัดซือวัสดุ ครุภณั ฑ์และสือการสอนต่างๆ ซึงการ
ดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็จ จะต้องมีการประสานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของกิจการ และมีระบบการทํางานเป็ น
ขันตอน สําหรับหน้าทีงานด้านการจัดซือวัสดุ ครุภณั ฑ์ และสือการสอนต่างๆ เพือใช้ในการสอนซึงเป็ นส่วนทีสําคัญส่วน
หนึงของกิจการ โดยทัวไปจะประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น
- การกําหนดปริมาณซือในแต่ละครัง เพือมิให้ทางโรงเรียนต้องมีภาระในการเก็บรักษาเกินความ
จําเป็ นในกรณีทสัี งซือมากเกินความต้องการ หรือในทางตรงข้ามคือไม่เพียงพอ ทําให้วสั ดุต่างๆ
ไม่พอเพียง เมือสังซือน้อยกว่าความต้องการ
- การทุจริตทีเกียวข้องกับการสังซือ เช่น สังซือวัสดุเพือนํามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวแทนทีจะนํามา
ใช้เพือประโยชน์ของโรงเรียน หรือ การสังซือด้วยราคาทีสูงเกินความจริง เป็ นต้น
- การเก็บบันทึกข้อมูลทางด้านการเงินคลาดเคลือน หรือไม่เพียงพอทีจะใช้ในการตัดสินใจสําหรับ
ฝ่ ายบริหาร เป็ นต้น
ดังนัน เพือให้การดําเนินงานเกียวกับการจัดซือ สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจการ
จึงจําเป็ นต้องมีระเบียบข้อบังคับ และระบบการควบคุมภายในทีรัดกุม เพือสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นได้
วัตถุประสงค์
1. เพือให้การซือวัสดุหรือบริการอืนทีเหมาะสมและเกียวข้องกับกิจการ
2. เพือควบคุมการซือวัสดุให้ได้ในราคาทีเหมาะสม
3. เพือให้การซือวัสดุได้ทาํ ในช่วงเวลาทีเหมาะสม
4. เพือควบคุมการสังซือให้มกี ารส่งมอบทันเวลาและถูกต้องตามการสังซือ
ระบบการควบคุมภายใน
หลักสําคัญในการควบคุมภายในของระบบการจัดซือ มีดงั นี
1. มีการแบ่งแยกหน้าทีระหว่างการสังซือ การตรวจรับสินค้า การเก็บรักษา และการบันทึกรายการเพือ
สามารถตรวจสอบซึงกันและกันได้
2. มีการอนุมตั ิการสังซือโดยเจ้าหน้าทีผูม้ อี าํ นาจ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครังทีซือ เพือให้แน่ใจว่าการ
สังซือนันทําขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือประโยชน์ของโรงเรียน
3. การตรวจรับสินค้าทีสังซือ ควรจะมอบหมายให้แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึงทีเกียวข้อง เป็ นผูต้ รวจรับสินค้า
ทังหลายของโรงเรียน
๑๒๓

4. การตรวจรับสินค้า จะต้องทําการตรวจนับสินค้าและตรวจสอบคุณภาพ พร้อมทังเปรียบเทียบการตรวจรับ
จริง กับปริมาณและคุณภาพทีได้ระบุไว้บนเอกสารของผูข้ าย
5. ใบกํากับสินค้าของผูข้ าย จะต้องจัดส่งให้แก่แผนกบัญชี ในทันที เพือทําการตรวจสอบปริมาณสินค้าที
ตรวจรับ ราคา ตลอดจนการคํานวณต่าง ๆ เพือให้รายการบันทึกทางการบัญชีสามารถกระทําไปอย่างถูกต้อง และทัน
ต่อเหตุการณ์
6. จัดให้มกี ารจัดตัง ระดับครุภณั ฑ์คงเหลือขันตํา สําหรับครุภณั ฑ์แต่ละชนิดเพือป้ องกันมิให้มสี นิ ค้าคง
คลังมากเกินไป หรือ น้อยเกินไป
นโยบายเกียวกับวิธีการปฏิบตั ขิ องระบบวัสดุ
โรงเรียนควรจะกําหนดนโยบายในการดําเนินการเกียวกับระบบวัสดุซงสามารถกํ
ึ
าหนดได้เป็ น 2 แนวทางคือ
1. โรงเรียนขนาดเล็กซึงใช้วสั ดุทางการศึกษาและวัสดุสาํ นักงานหมุนเวียนไม่มากนัก เป็ นโรงเรียนทีไม่มี
ความจําเป็ นในการเก็บวัสดุคงเหลือปริมาณสูงมากนัก การซือวัสดุต่างๆ ให้บนั ทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายตามประเภทรหัส
บัญชีของหมวดค่าใช้จ่ายนันๆ
2. โรงเรียนขนาดใหญ่ซงใช้
ึ วสั ดุทางการศึกษาและวัสดุสาํ นักงานหมุนเวียนค่อนข้างสูง มีความจําเป็ นใน
การเก็บวัสดุคงเหลือเป็ นจํานวนมากเพือใช้งานในแผนก / ฝ่ าย / โครงการต่างๆ การซือวัสดุต่างๆ ให้บนั ทึกค่าวัสดุเข้า
ประเภทรหัสบัญชีของหมวดสินทรัพย์ ในระหว่างงวดมีการเบิกใช้งาน ให้เก็บบันทึกข้อมูลการเบิกใช้งานตามระบบวัสดุ
ณ วันสินงวดมีการดําเนินการตรวจนับวัสดุคงเหลือ จากนันบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามประเภทรหัสบัญชีค่าใช้จ่ายตาม
จํานวนวัสดุทใช้
ี งานในงวดบัญชีนนั
การบันทึกบัญชีวสั ดุเป็ นค่าใช้จ่ายตามจํานวนวัสดุทเบิ
ี กใช้งานจริง จะทําให้ได้ตน้ ทุนทีแท้จริงตาม
จํานวนทีใช้งาน และยังสามารถรูค้ ่าใช้จ่ายทีแท้จริงของแผนก / ฝ่ าย / โครงการต่างๆ ด้วย
วิธีการปฏิบตั ิ
1) การขอซือ
1. การขอซือวัสดุต่างๆ พนักงานคลังสินค้าจะพิจารณาจากระดับวัสดุคงเหลือเมือถึงระดับทีกําหนด
ไว้ว่าต้องสังซือ จะจัดทําใบขอซือ (บช 11)
2. ใบขอซือ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากหัวหน้าแผนกวัสดุ ใบขอซือแต่ละชุดประกอบด้วยต้นฉบับและ
สําเนาอีก 2 ฉบับ การแจกจ่ายใบขอซือกระทําดังนี คือ
ต้นฉบับ
สําเนาฉบับที 1
สําเนาฉบับที 2

สําหรับพนักงานจัดซือ เพือแนบติดกับใบสังซือ
สําหรับพนักงานบัญชี เพือตรวจสอบการสังซือ
สําหรับแผนกทีขอซือ เพือเป็ นหลักฐานการขอซือ

๑๒๔

2) การสังซือ
1. พนักงานจัดซือจัดทําใบสังซือ (บช 12) หลังจากได้รบั ใบขอซือและตรวจสอบระดับวัสดุคงเหลือว่าถึงระดับที
ต้องสังซือ
2. ใบสังซือทุกฉบับจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากหัวหน้าแผนกจัดซือ เพือพิจารณาราคาและเงือนไข
การสังซือ ใบสังซือแต่ละชุดประกอบด้วย

ต้นฉบับ
สําเนาฉบับที 1
สําเนาฉบับที 2
สําเนาฉบับที 3

จัดส่งให้ผูข้ ายสินค้า
จัดส่งให้พนักงาน-เจ้าหนี เพือตรวจสอบกับใบรับของ
และ ใบส่งของของผูข้ าย
จัดส่งให้แผนกรับของ
จัดเก็บได้ทพนั
ี กงานจัดซือ เพือติดตามการสังซือ

3) การรับของ
1. การรับสินค้า พนักงานแผนกรับของจะต้องตรวจสอบเพือให้แน่ใจก่อนว่า สินค้าทีส่งมาเป็ นสินค้า
ซึงโรงเรียนได้ทาํ การสังซือตามใบสังซือทีได้รบั จากพนักงานจัดซือเท่านัน สินค้าทีส่งมาโดยไม่มใี บสังซือ
ของโรงเรียนซึงผ่านการอนุมตั ิจากผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ิ จะต้องส่งคืนให้ผูส้ ่งสินค้าทันที จากนันจัดทํา
ใบรับของ (บช 14) และลงชือเป็ นหลักฐานการตรวจสอบเอกสารมอบให้ผูส้ ่งสินค้านําไปให้แผนกคลังสินค้า
2. แผนกคลังสินค้า ทําการตรวจรับสินค้า สําหรับการตรวจรับสินค้าทีต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ
แผนกคลังสินค้าต้องแจ้งให้เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องจัดส่งเจ้าหน้าทีผูช้ าํ นาญการมาทําการตรวจสอบ
คุณภาพ
3. หลังจากการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของสินค้าแล้ว พนักงานคลังสินค้าจะต้องลงลายมือชือ
บนใบส่งของฉบับของผูข้ ายและใบรับของ เพือเป็ นหลักฐานการรับสินค้า จากนันจึงแจกจ่ายใบรับของ
ให้แก่ผูท้ เกี
ี ยวข้องดังนี
ต้นฉบับ
สําเนาฉบับที 1

สําเนาฉบับที 2

จัดส่งให้แผนกรับของ เพือรวบรวมส่งให้พนักงาน-เจ้าหนี
จัดส่งให้แผนกรับของเพือจัดส่งให้พนักงานคุมสินค้าพร้อม
ทังใบส่งของของผูข้ าย เพือตรวจสอบความถูกต้องของ
การบันทึกรายการรับสินค้า
จัดเก็บไว้ทีแผนกคลังสินค้า เพือบันทึกรายการรับสินค้า
ในแฟ้ มวัสดุ
๑๒๕

4) การบันทึกบัญชี
1. เมือได้รบั ใบรับของ ใบส่งของของผูข้ าย และใบกํากับภาษีแล้ว พนักงาน-เจ้าหนีจะทําการ
ตรวจสอบความถูกต้อง โดยทําการตรวจสอบเปรียบเทียบรายการบนใบส่งของ ใบรับของโรงเรียน
รวมถึงตรวจสอบราคา และการคํานวณ
2. หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร พนักงาน-เจ้าหนีกําหนดเลขทีบัญชีเกียวข้องใน
ใบรับของ และบันทึกรายการซือสินค้าในแฟ้ มเจ้าหนี
3. พนักงานคุมสินค้า ทําการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารทุกใบทีได้รบั และเรียงลําดับ
เลขที และตรวจความถูกต้องของการบันทึกรายการรับสินค้าในแฟ้ มวัสดุ
4. ใบรับของจัดเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้ มโดยเรียงลําดับเลขทีใบรับของ
5. ทุกสินเดือนผ่านรายการจาก แฟ้ มเจ้าหนี แฟ้ มวัสดุไปบัญชีแยกประเภททัวไป จากนันตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีเจ้าหนีรายตัว กับบัญชีคุม (บัญชีแยกประเภททัวไป)
การบันทึกบัญชี เป็ นดังนี
1. กรณีโรงเรียนขนาดเล็ก ทีซือเพือใช้งานและบันทึกวัสดุเป็ นค่าใช้จ่าย
กรณีซอเป็
ื นเงินสด
พนักงานบัญชีจดั ทําใบสําคัญจ่าย โดยมีใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารประกอบแนบ
Dr. วัสดุ ................................... (ตามชือและรหัสบัญชีค่าวัสดุ - หมวดค่าใช้จ่าย)
Cr. เงินสด / เงินฝากธนาคาร
กรณีซอเป็
ื นเงินเชือ
พนักงานบัญชีตงเจ้
ั าหนี โดยมีใบส่งของ / ใบแจ้งหนีเป็ นเอกสารประกอบแนบ
Dr. วัสดุ .................................. (ตามชือและรหัสบัญชีค่าวัสดุ - หมวดค่าใช้จ่าย)
Cr. เจ้าหนี – รายชือ ............................
2. กรณีโรงเรียนขนาดใหญ่ ทีซือไว้เป็ นวัสดุคงเหลือ เมือมีความต้องการจึงทําการเบิกไปใช้งาน
กรณีซอเป็
ื นเงินสด
พนักงานบัญชีจดั ทําใบสําคัญจ่าย โดยมีใบเสร็จรับเงินเป็ นเอกสารประกอบแนบ
Dr. วัสดุ ................................... (ตามชือและรหัสบัญชีวสั ดุ - หมวดสินทรัพย์)
Cr. เงินสด / เงินฝากธนาคาร
กรณีซอเป็
ื นเงินเชือ
พนักงานบัญชีตงเจ้
ั าหนี โดยมีใบส่งของ / ใบแจ้งหนีเป็นเอกสารประกอบแนบ
Dr. วัสดุ .................................. (ตามชือและรหัสบัญชีวสั ดุ - หมวดสินทรัพย์)
Cr. เจ้าหนี – รายชือ ............................
๑๒๖

เอกสารทีใช้ในระบบจัดซือ
1.
2.
3.
4.
5.

ใบขอซือ
ใบสังซือ
รายงานใบสังซือ
ใบรับของ
รายงานใบรับของ

เอกสารตัวอย่าง บช 11
เอกสารตัวอย่าง บช 12
เอกสารตัวอย่าง บช 13
เอกสารตัวอย่าง บช 14
เอกสารตัวอย่าง บช 15

๑๒๗

(ต้นฉบับ)
โรงเรียน ______________________________________
เลขที _________________
ใบขอซือ
วันที _________________
ชือผูข้ อซือ __________________________ สถานทีส่งของ__________________________________________
วันทีต้องการ ________________________ ______________________________________________________
ลําดับ
รายการ
จํานวนขอ
แผนกจัดซือ
จํานวนสังซือ
ซือ
ราคา
ชือผูข้ าย
PO#

แผนก______________ ฝ่ าย/หมวด_______ ผูอ้ นุมตั ิขอซือ_____________________ ผูส้ งซื
ั อ______________
วันที________________________________ วันที ____________________________ วันที________________
(เอกสารตัวอย่าง บช 11)
๑๒๘

(ต้นฉบับ)
เล่มที 01

เลขที 001

โรงเรียน _____________________________
ใบสังซือ (PURCHASE ORDER)
ชือ _____________________________________________________________ เลขที _________________
ทีอยู่ ____________________________________________________________ วันที _________________
ใบขอซือเลขที :

วันกําหนดส่งของ :

เงือนไขการชําระเงิน :

ลําดับที

รายการ

จํานวน

หน่วย

สถานทีจัดส่ง :
ราคาต่อ
หน่วย

จํานวนเงิน

รวมราคาสินค้า
ภาษีมลู ค่าเพิม (Vat 7%)
รวมเป็ นเงินทังสิน(บาท)
ผูจ้ ดั ทํา ________________________ ผูอ้ นุมตั ิ __________________________
(เอกสารตัวอย่าง บช 12)
๑๒๙

ใบสังซือ#

รายงานใบสังซือ
จาก________________________ ถึง____________________________
รายการ
วันทีขอซือ จํานวนสังซือ จํานวนทีรับ
วันทีรับ

ใบรับของ#

จัดทําโดย: ________________________ ผูต้ รวจสอบเอกสาร __________________________

(เอกสารตัวอย่าง บช 12)
๑๓๐

(ติดเล่ม)
เลขที ___________
วันที ____________
ประเภท _________

โรงเรียน _____________________________
ใบรับของ

ผูข้ าย _____________________________________________ เลขทีใบสังซือ ______________________
__________________________________________________ เลขทีใบกํากับสินค้า _________________
รหัส

รายการ

ชือบัญชี

ปริมาณ

สําหรับแผนกบัญชี
เลขทีบัญชี

ลงชือ _________________________
ผูร้ บั ของ

เดบิต

ราคาต่อ
หน่วย

จํานวนเงิน

เครดิต

ลงชือ _________________________
ผูจ้ ดั การแผนก
(เอกสารตัวอย่าง บช 14)
๑๓๑

เลขที
ใบรับของ

รายการ

รายงานใบรับของ
ณ วันที________________________
เรียงตามลําดับใบรับของ
เลขที
วันที
จํานวน
ใบสังซือ
รับของ
ทีรับ

ต้นทุน
ต่อหน่วย

จํานวน
เงิน

จัดทําโดย: ________________________ ผูต้ รวจสอบเอกสาร __________________________
(เอกสารตัวอย่าง บช 15)
๑๓๒

โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ระบบสินทรัพย์ถาวร
ข้อมูลทัวไป
สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ ทีดิน อาคาร ครุภณั ฑ์ อุปกรณ์ และยานพาหนะ หมายถึง สินทรัพย์ทโรงเรี
ี ยนมีไว้เพือ
ใช้ในการดําเนินกิจการของโรงเรียน มิได้มไี ว้เพือจําหน่ายหรือเก็งกําไร สินทรัพย์ดงั กล่าวมีอายุการใช้งานเกินกว่าหนึงปี
โดยทัวไป สินทรัพย์ถาวรจะเกิดการทุจริตและสูญหายได้ยากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสด หรือ สินค้า
คงคลัง แต่มลี กั ษณะพิเศษประการหนึงเกียวกับสินทรัพย์ถาวร คือ เมือซือมาใช้งานแล้วมักจะจําหน่ายออกได้ยาก
ดังนัน โรงเรียนจึงควรมีมาตรการอย่างเหมาะสมเกียวกับการจัดซือเพือให้เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรได้เกิดประโยชน์
อย่างเต็มที
สินทรัพย์ถาวรทีถูกใช้งานแล้วจะต้องมีการสึกหรอ เสือมคุณภาพ และล้าสมัย เมือพิจารณาในด้านการสึกหรอ
แล้ว ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ได้กาํ หนดอนุญาตให้ตดั จําหน่ายรายจ่ายทีเป็ นทุน(ค่าเสือมราคา)ของ
สินทรัพย์ถาวรเป็ นรายจ่ายดําเนินงานแต่ละงวดได้ตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว ทางโรงเรียน จะต้องยึดถือเป็ นหลักใน
การปฏิบตั ิสาํ หรับการหักค่าเสือมราคาหรือค่าสึกหรอของสินทรัพย์ถาวร เพือการจัดทํางบดุล งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ปัญหาทีสําคัญอีกประการหนึง ก็คือ การจัดประเภทระหว่างรายจ่ายเป็ นทุน (สินทรัพย์ถาวร) และรายจ่ายดําเนินงาน
(เช่น ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา) ความผิดพลาดของการจัดประเภทรายจ่ายทังสองประเภทนี อาจทําให้โรงเรียนจัดทํา
งบดุล และงบรายได้ ค่าใช้จ่าย ไม่ถูกต้องได้
วัตถุประสงค์
1. สามารถตรวจสอบกรรมสิทธิได้
2. สามารถกระทบยอดสินทรัพย์ถาวรกับทะเบียนคุมได้ตลอดเวลา
3. สามารถตรวจนับสินทรัพย์ถาวรได้
4. สามารถแยกรายจ่ายส่วนทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
5. สามารถวางแผนการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรทีไม่ใช้แล้วได้อย่างมีเหตุผล
6. สามารถตรวจสอบการคํานวณค่าเสือมในอัตราทีถูกต้องเหมาะสมและสมําเสมอ
7. สามารถตรวจสอบการทําประกันภัยว่าพอเพียงหรือไม่
หลักสําคัญในการควบคุมภายในของระบบสินทรัพย์ถาวร มีดงั นี
1. การซือสินทรัพย์ถาวรควรซือได้เฉพาะภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็ นทุนซึงได้รบั อนุ ญาตจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน
2. การสังซือสินทรัพย์ถาวรรวมทังการทําสัญญาเช่าซือระยะยาวต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากผู ท้ าํ การแทนผูร้ บั
ใบอนุญาต หรือผูท้ ได้
ี รบั มอบหมายก่อนทุกครัง
๑๓๓

3. จัดให้มที ะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร ซึงแสดงถึงรายละเอียดเกียวกับรายการสินทรัพย์ วันทีซือ ราคาทุน
สถานทีตัง อายุการใช้งาน โดยประมาณและมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือกับบัญชีคุมบัญชีแยกประเภททัวไป
4. การจํา หน่า ย ตัดบัญชีหรือโอนสินทรัพ ย์ถ าวรทุก ครังจะต้อ งได้รบั การอนุ มตั ิจ ากผู ท้ าํ การแทนผู ร้ บั
ใบอนุญาต หรือผูท้ ได้
ี รบั มอบหมาย
5. มีการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรอย่างน้อยปี ละครัง เพือป้ องกันการทุจริต และเพือแก้ไขความผิดพลาดของ
การบันทึกรายการทางบัญชี
6. กําหนดนโยบายในการจําแนกรายจ่ายเป็ นทุน และรายจ่ายประจํา รวมทังนโยบายการคิดค่าเสือมราคาที
เหมาะสมกับอายุการใช้งานของสินทรัพย์
7. เอกสารแสดงกรรมสิทธิในสินทรัพย์ถาวรของบริษทั ฯ เช่น โฉนดทีดิน ทะเบียนรถยนต์ ควรเก็บรักษาใน
สถานทีทีปลอดภัย
8. ควรจัดทําการประกันภัย สินทรัพย์ถาวรทังหมดทีอยู่ในครอบครอง ทังนีเพือมิให้ตอ้ งรับภาระเกียวกับภัย
อันตรายต่างๆ ทีจะเกิดกับสินทรัพย์เหล่านี
งบประมาณรายจ่ายเป็ นทุน
1. ผูจ้ ดั การจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายเป็ นทุนสําหรับปี ถดั ไปภายในเวลาทีกําหนด แต่ในกรณี ทีโรงเรียน
ยังมิได้นาํ ระบบงบประมาณมาใช้ในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน ผู จ้ ดั การจะต้องจัดเตรียมแผนการจัดซือ
สินทรัพ ย์ถาวรภายในเวลาทีโรงเรียนได้กาํ หนดขึน ให้แก่ ฝ่ายบัญชีและการเงินเพือทําการรวบรวมแผนการจัดซื อ
สินทรัพย์ถาวรของโรงเรียนขึน
2. เสนอแผนการจัดซือสินทรัพย์ถาวรของโรงเรียนทีได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน กรณี
จัดซือทีดิน อาคาร รถยนต์ ต้องผ่านการอนุมตั ิจากทางสังฆมณฑล
3. แผนการจัดซือสินทรัพย์ถาวรของโรงเรียนทีได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแล้ว จะ
นําไปใช้ในการพิจารณาการจัดซือสินทรัพย์ถาวรต่อไป
วิธีการปฏิบตั ิ
1) การขอซือ
1. การซือสินทรัพย์ถาวรแผนกทีขอจะต้องเตรียมใบขอซือ (บช 11) เพือส่งให้พนักงานดูแลสินทรัพย์ถาวร
ตรวจสอบว่ารายการทีขอซือได้มอี ยู่ในแผนการจัดซือสินทรัพย์ถาวรหรือไม่ ในบางกรณีเมือมีการขอซือสินทรัพย์ถาวร
ทีมิไ ด้ร ะบุ ใ นแผนการจัด ซื อสิน ทรัพ ย์ถ าวรก็ อ าจขออนุ ม ตั ิ ต่ อ ผู ม้ ีอ ํา นาจ แต่ ถ า้ สิน ทรัพ ย์มีมู ล ค่ า เกิ น กว่ า
100,000.00 บาท การขอซือรายการนัน ก็จะต้องเสนอให้คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง และผูท้ าํ การแทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต
หรือผูจ้ ดั การพิจารณาอนุมตั ิเป็ นกรณีพเิ ศษ
2. ใบขอซือจะจัดเตรียมขึน 3 ฉบับ ซึงอนุมตั ิโดยหัวหน้าแผนกของแต่ละแผนกทีขอซือ จากนันจึงแจกจ่ายให้แก่
ผูเ้ กียวข้อง ดังนี
๑๓๔

ต้นฉบับ + สําเนาฉบับที 1 พนักงานบัญชี - สินทรัพย์ถาวร
สําเนาฉบับที 2
แผนกทีขอซือ
2) การจัดซือ
1. เจ้าหน้าทีดูแลสินทรัพย์ถาวร มีใบขอซือทีได้รบั การอนุมตั ิแล้วกับแผนการจัดซือสินทรัพย์ถาวร
เจ้าหน้าทีจัดซือจะต้องเสนอใบขอซือให้ผูจ้ ดั การ หรือคณะกรรมการบริหารอนุมตั ิแล้วแต่กรณี
เพือให้เป็ นไปตามนโยบายทีโรงเรียนได้จดั วางไว้ จากนันจัดส่งใบขอซือไปแผนกจัดซือ
2. จัดเตรียมใบสังซือ Purchase Order (บช 12) เสนอให้ผูจ้ ดั การอนุมตั ิ ใบสังซือแต่ละชุดประกอบด้วย
ต้นฉบับ
สําเนาฉบับที 1
สําเนาฉบับที 2
สําเนาฉบับที 3

จัดส่งให้ผูข้ าย
จัดส่งให้พนักงานบัญชีเจ้าหนี
จัดส่งแผนกรับของ
จัดเก็บไว้ทแผนกจั
ี
ดซือ-เพือติดตามการสังซือ

3) การบันทึกบัญชี
กรณีซอสิ
ื นทรัพย์ถาวรเป็ นเงินสด
พนักงานบัญชีจดั ทําใบสําคัญจ่าย โดยมีใบเสร็จรับเงินเป็ นเอกสารประกอบแนบ
Dr. สินทรัพย์ถาวร ( ตามชือและรหัสบัญชีหมวดสินทรัพย์ถาวร )
Cr. เงินสด / เงินฝากธนาคาร
กรณีซอสิ
ื นทรัพย์ถาวรเป็ นเงินเชือ
พนักงานบัญชีตงเจ้
ั าหนี โดยมีใบส่งของ / ใบแจ้งหนีเป็ นเอกสารประกอบแนบ
Dr. สินทรัพย์ถาวร ( ตามชือและรหัสบัญชีหมวดสินทรัพย์ถาวร )
Cr. เจ้าหนี – ร้าน ..................................
กรณีจ่ายชําระหนี ค่าสินทรัพย์ถาวรให้กบั เจ้าหนี
Dr. เจ้าหนี – ร้าน .................................
Cr. เงินฝากธนาคาร

๑๓๕

4) การตรวจรับสินทรัพย์ถาวร
1. การตรวจรับสินทรัพย์ถาวรจะทําการตรวจรับโดยแผนกรับของ และแผนกทีเกียวข้อง
2. ก่อนการตรวจรับผูท้ าํ การตรวจรับจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าสินทรัพย์ถาวรทีผูข้ ายจัดส่งมา
เป็ นสินทรัพย์ทโรงเรี
ี ยนได้ทาํ การสังซือซึงสามารถตรวจสอบได้กบั ใบสังซือสินทรัพย์ถาวรทีจัดส่งมา
โดยไม่มใี บสังซือของโรงเรียน ซึงผ่านการอนุมตั ิจาก ผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ิจะต้องส่งคืนให้แก่ผูจ้ ดั ส่งในทันที
3. การตรวจนับ จะต้องทําการตรวจรับทังปริมาณและคุณภาพของสินทรัพย์ทจัี ดส่งมาโดยทีปริมาณ
และคุณภาพจะต้องถูกต้องและครบถ้วนตรงตามใบสังซือและใบส่งสินค้าของผูข้ าย
4. หลังจากตรวจสอบ ปริมาณและคุณภาพของสินทรัพย์ถาวรแล้วผูต้ รวจรับลงลายมือชือบนใบส่ง สินค้าฉบับของ
ผูข้ าย เพือเป็ นหลักฐาน พร้อมทังจัดส่งใบส่งของไปดังนี
ต้นฉบับ
สําเนาฉบับที 1
สําเนาฉบับที 2
สําเนาฉบับที 3

จัดส่งให้แก่พนักงานบัญชีเพือบันทึกรายการซือสินทรัพย์ถาวร
และบันทึกเจ้าหนี
จัดส่งให้พนักงาน – สินทรัพย์ถาวร เพือจัดทําบัตรสินทรัพย์ถาวร
จัดส่งไปให้เจ้าหน้าทีจัดซือ เพือแจ้งให้ทราบว่าสินค้าได้รบั แล้ว
เก็บไว้ทพนั
ี กงานรับสินค้า เพือเป็ นหลักฐานการรับสินค้า

5) ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
1. พนักงาน – สินทรัพย์ถาวร จะมีหน้าทีในการบันทึกสินทรัพย์ถาวรและจัดทําทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
ทุกชินทีได้มา
2. ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร ใช้สาํ หรับบันทึกประวัติซงรวมทั
ึ
งการซ่อมแซมของทรัพย์สนิ แต่ละชินและ
ใช้สาํ หรับการคํานวณค่าเสือมราคา แผนกบัญชีมหี น้าทีในการบันทึกทะเบียนสินทรัพย์ถาวรให้ทนั เวลา
3. เจ้าหน้าที – สินทรัพย์ถาวร จะเป็ นผูใ้ ห้หมายเลขสินทรัพย์ลงในทะเบียนสินทรัพย์ถาวรทังนีเพือ
3.1 เพือให้สามารถระบุสนิ ทรัพย์ได้อย่างแน่นอนว่าเป็ นชินใด และเพือสะดวกในการติดตามสินทรัพย์
3.2 เพือสะดวกต่อการจัดทํารายงาน และตรวจค้นหาข้อมูลเกียวกับสินทรัพย์ถาวร
3.3 การกําหนดกลุม่ หมายเลข และจัดหมูส่ นิ ทรัพย์ถาวร
สามารถกําหนดจัดแบ่งเป็ นเลขหมายสินทรัพย์ถาวร ได้ดงั นี
AAA – XX – BB – CCCC
AAA = ประเภท/กลุม่ ของสินทรัพย์ถาวร
XX = ปี ทซืี อ
BB = สถานที/แผนกผูใ้ ช้สนิ ทรัพย์
CCCC = เลขลําดับของสินทรัพย์ถาวร
๑๓๖

เมือทําการกําหนดกลุม่ หมายเลขของสินทรัพย์ถาวรแล้ว ขันต่อไปก็คือ การติดป้ ายสินทรัพย์ถาวร เพือความ
สะดวกในการค้นหา และเมือมีการตรวจสอบนับสินทรัพย์ถาวรประจําปี สามารถระบุได้ทนั ทีว่าสินทรัพย์ชินใดทีมีอยู่ตรง
ตามบัญชี และชินใดขาดหายไป
ตัวอย่าง
102-50-01-0001 หมายถึง เก้าอีสํานักงานอยูท่ ีอาคาร 1 ตัวที 001 ซือปี 2550
110-52-02-1002 หมายถึง เครืองปรับอากาศสํานักงานอยูท่ ีอาคาร 2 ลําดับที 1002 ซือปี 2552
6) ค่าเสือมราคา
การคํานวณค่าเสือมราคาของสินทรัพย์ จะเริมคํานวณตังแต่วนั ทีสินทรัพย์นนพร้
ั อมทีจะใช้งานได้ทนั ที โดย
ปกติจะเริมคํานวณตังแต่วนั ทีได้รบั สินทรัพย์นนั
เมือโรงเรียนซือสินทรัพย์ถาวรมาแล้ว จะต้องประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย์แต่ละประเภทเพือกําหนด
อัตราค่าเสือมราคาของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยจัดทําเป็ นนโยบายการคิดค่าเสือมราคาในอัตราต่างๆ ของประเภท
สินทรัพย์ เครืองมือเครืองใช้ขนาดเล็กอาจตัดเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีทีซือ ถ้าหากราคาต่อชินเป็ นจํานวนเงินเพียงเล็กน้อย
โรงเรียนควรกําหนดนโยบายด้วยว่า สินทรัพย์ประเภทเครืองมือเครืองใช้ราคาตังแต่เท่าไรขึนไป จึงจะบันทึกเป็ นสินทรัพย์
แผนกบัญชีมหี น้าทีในการคํานวณหาค่าเสือมราคาของสินทรัพย์แต่ละรายการ ตามวิธีการและอัตราทีโรงเรียน
กําหนดรวมทังการบันทึกค่าเสือมราคาในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร
ทุกสินเดือนพนักงานบัญชีทวไป
ั จะทําการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีโดยเปรียบเทียบยอดคงเหลือ
ระหว่างบัญชีแยกประเภททัวไปกับทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Report)
ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสือมราคา
อาคารเรียนและสิงปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สนิ

อายุการใช้งาน
(ปี )
20

อัตราค่าเสือมราคา
(ร้อยละ:ปี )
5

2. อาคารชัวคราว/โรงเรือน

10

10

3. สิงก่อสร้าง/ส่วนปรับปรุงอาคาร
(ขึนอยู่กบั ส่วนประกอบหลัก)
3.1 ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก
หรือโครงเหล็ก
3.2 ใช้ไม ้หรือวัสดุอืนๆ

15

6.5

8

12.5

1. อาคารถาวร

๑๓๗

ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสือมราคาทรัพย์สนิ ถาวร
ประเภททรัพย์สนิ

อายุการใช้งาน (ปี )

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ครุภณั ฑ์หอ้ งเรียน
ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
ครุภณั ฑ์การกีฬา
ครุภณั ฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(ยกเว้นเครืองกําเนิดไฟฟ้ าให้มอี ายุ
ใช้งาน 15-20 ปี )
7. ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
8. ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์และ
การพยาบาล
9. ครุภณั ฑ์เครืองครัว
10. ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
11. ครุภณั ฑ์การเกษตร
- เครืองมือและอุปกรณ์
12. ครุภณั ฑ์ก่อสร้าง
- เครืองมือและอุปกรณ์

ค่าเสือมราคา (ร้อยละ)

5
5
5
5
5
5

20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0

5
5

20.0
20.0

5
3
2

20.0
33.33
50.0

2

50.0

หมายเหตุ
(1) ครุภณั ฑ์ทมีี มลู ค่าต่อชิน 200.00 – 999.99 บาท สังซือเป็ นจํานวนหลายชิน ใบเสร็จรับเงิน
มีจาํ นวนเงินรวม 10,000.00 บาท ขึนไป ให้บนั ทึกเข้าทะเบียนทรัพย์สนิ
(2) ครุภณั ฑ์ทมีี มลู ค่าต่อชิน 500.00 – 1,999.99 บาท สังซือเป็ นจํานวนหลายชิน ใบเสร็จรับเงิน
มีจาํ นวนเงินรวม 2,000 บาท ขึนไป ให้บนั ทึกเข้าทะเบียนทรัพย์สนิ
(3) ครุภณั ฑ์ทสัี งซือชินเดียว มีมลู ค่า 2,000.00 บาท ขึนไป ให้บนั ทึกเข้าทะเบียนทรัพย์สนิ
(4) นอกเหนือจากข้อ (1) (2) (3) ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามหมวดรหัสบัญชี ตามผังบัญชีทกํี าหนดให้

๑๓๘

ตารางการจัดกลุ่มประเภททรัพย์สนิ
กลุ่ม/ประเภททรัพย์สนิ
1. ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน

รายการ
1. โต๊ะ
2. เก้าอี
3. ตูเ้ ก็บเอกสาร,ชันวางของ
4. เครืองพิมพ์ดดี
5. เครืองโทรศัพท์
6. เครืองโทรสาร
7. เครืองสแกนลายนิวมือ
8. นาฬิกาลงเวลา
9. เครืองรับเงิน
10. เครืองคํานวณ
11. เครืองถ่ายเอกสาร
12. Copy Print
13. เครืองโรเนียว
14. เครืองตัดสติกเกอร์
15. เครืองทําบัตรนักเรียน
16. เครืองทําลายเอกสาร
17. เครืองอ่านบาร์โค้ด
18. เครืองปรับอากาศ (สนง. ,ห้องพักครู,ห้องประชุม)
19. พัดลม (สํานักงาน ,ห้องพักครู,ห้องประชุม)
20. เครืองโปรเจคเตอร์ (สํานักงาน , ห้องประชุม)
21. โซฟา ชุดรับแขก
22. โต๊ะ ม ้านังหินอ่อน
23. โต๊ะ, เก้าอี, ตู ้ (ห้องพักครู,การเกษตร,ก่อสร้าง)
24. พาร์ติชนั
25. รูปปัน
26. จาน UBC
27. ผ้าม่าน
28. จักรยาน
29. ระบบ LAN ฯลฯ

๑๓๙

ตารางการจัดกลุ่มประเภททรัพย์สนิ (ต่อ)
กลุ่ม/ประเภททรัพย์สนิ
2. ครุภณ
ั ฑ์ในห้องเรียน/
โรงอาหาร

3. ครุภณ
ั ฑ์การกีฬา

รายการ
1. โต๊ะนักเรียน
2. เก้าอีนักเรียน
3. ตูเ้ ก็บเอกสาร
4. ชันวางของ,ชันวางรองเท้า
5. โต๊ะบรรยาย
6. โพเดียม
7. กระดานดํา
8. เครืองพิมพ์ดดี ไทย,อังกฤษ
9. เครืองพิมพ์ดดี ไฟฟ้ า
10. พัดลม
11. เครืองปรับอากาศ (ห้องเรียน,ห้องวิทยาศาสตร์)
12. เครืองโปรเจคเตอร์ (ห้องเรียน)
13. โต๊ะ (โรงอาหาร,ห้องวิทยาศาสตร์)
14. เก้าอี (โรงอาหาร,ห้องวิทยาศาสตร์)
15. ตู,้ ชันวางของ (ห้องวิทยาศาสตร์)
16. เครืองเล่นอนุบาล (ในห้องเรียน)
17. ระบบ LAN
ฯลฯ
1. นวม
2. การ์ด
3. กระสอบทราย
4. โต๊ะปิ งปอง
5. แป้ นบาส
6. เสาบาส, เสาวอลเล่ยบ์ อล
7. เปตอง
8. เบาะยืดหยุ่น
9. สตาร์ทเตอร์
10. นาฬิกาจับเวลา

๑๔๐

ตารางการจัดกลุ่มประเภททรัพย์สนิ (ต่อ)
กลุ่ม/ประเภททรัพย์สนิ
3. ครุภณ
ั ฑ์การกีฬา(ต่อ)

4. ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

5. ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

6. ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ

รายการ
11. เครืองตีเส้นสนาม
12. รถเข็นใส่ลูกฟุตบอล
13. ไม ้คฑา
14. แท่นรับรางวัล
15. เครืองเล่นกลางสนาม
16. สไลด์เดอร์
17. พืนยางพาราสนาม
ฯลฯ
1. อุปกรณ์ดนตรีต่าง ๆ
2. ตูใ้ ส่อุปกรณ์ดนตรี
3. ชันวางเครืองดนตรี
4. สแตนตังโน้ต
5. ชุดดรัมเมเยอร์
6. ชุดการแสดง
ฯลฯ
1. รถยนต์นงั
2. รถบรรทุก (กระบะสําเร็จรูป)
3. รถยนต์โดยสาร
4. รถจักรยานยนต์
ฯลฯ
1. เครืองขยายเสียงและเครืองบันทึกเสียง
2. เครืองเสียงติดรถยนต์
3. ลําโพงพร้อมตู/้ ขาตัง
4. ไมโครโฟน
5. เครืองรับ – วิทยุ – เทป – บันทึกเสียง
6. โทรทัศน์
7. เครืองถ่ายวงจรปิ ด
8. ไมค์ลอย
9. อแดปเตอร์

๑๔๑

ตารางการจัดกลุ่มประเภททรัพย์สนิ (ต่อ)
กลุ่ม/ประเภททรัพย์สนิ
6. ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ(ต่อ)

7. ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

8. ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์และ
การพยาบาล

รายการ
10. เครืองไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ
11. เครืองสํารองไฟ
12. เครืองตัดไฟอัตโนมัติ
13. เครืองดูดฝุ่น
14. เครืองทํานําเย็น-นําอุ่น
15. เครืองปัมนํา
16. ตูเ้ ย็น (สํานักงาน, ห้องพักครู)
17. โคมไฟฟ้ า
ฯลฯ
1. จอรับภาพ
2. เครืองฉายสไลด์
3. เครืองฉายภาพข้ามศีรษะ
4. เครืองถ่ายรูปและไฟแวบ
5. กล้องถ่ายวีดโิ อ
6. เครืองเล่นวีดโิ อ
7. เครืองเทปซิงโครไนซ์
8. เครืองรับโทรทัศน์สี
9. ป้ ายต่าง ๆ
ฯลฯ
(โต๊ะ เก้าอี ตู ้ จัดหมวดหมู่เข้าครุภณ
ั ฑ์หอ้ งเรียน)
1. เตียงนอน
2. อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์
3. กล้องจุลทรรศน์
4. หุ่นร่างกายมนุษย์
5. ฉากบังตา
ฯลฯ
(โต๊ะ เก้าอี ตู ้ จัดหมวดหมู่เข้าครุภณ
ั ฑ์หอ้ งเรียน)

๑๔๒

ตารางการจัดกลุ่มประเภททรัพย์สนิ (ต่อ)
กลุ่ม/ประเภททรัพย์สนิ
9. ครุภณ
ั ฑ์เครืองครัว

10. ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ
1. ตูข้ ายอาหาร, ตูเ้ ก็บอาหาร
2. ชันวางของ
3. รถเข็นอาหาร, ใส่ภาชนะ
4. อ่างล้างจาน
5. เครืองดูดควัน
6. ถังแก๊ส, เตาแก๊ส
7. หม ้อ
8. กระทะ
9. คูลเลอร์นาํ
10. ตูแ้ ช่
11. เครืองกรองนํา
12. เครืองผลิตนําแข็ง
13. เครืองทํานําแข็งไส
14. เครืองผสมแป้ ง
15. อุปกรณ์ไฟฟ้ าในห้องครัว ฯลฯ
1. CASE
2. Monitor
3. Printer
4. Modem ADSL
5. Modem Router
6. Wireless Access Point
7. การ์ดเสียง
8. VGA Card
9. CPU
10. Main board
11. DDR RAM หน่วยความจํา
12. Hard disk
13. DVD ROM
14. Card Reader
๑๔๓

ตารางการจัดกลุ่มประเภททรัพย์สนิ (ต่อ)
กลุ่ม/ประเภททรัพย์สนิ
10. ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์(ต่อ)

11. ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

12. ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง

ส่วนปรับปรุงอาคาร

รายการ
15. Harddisk Enclosured
16. Harddisk Exeter
17. Scanner
18. ค่าลิขสิทธิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ตังแต่วนั ที 7 สิงหาคม 2551)
19. โปรแกรมสําเร็จรูป
ฯลฯ
(โต๊ะ เก้าอี ตู ้ จัดหมวดหมู่เข้าครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน ครุภณ
ั ฑ์
ห้องเรียน ตามสถานทีใช้งาน)
1. รถเข็นดิน
2. เครืองตัดหญ้า
3. บันไดเหล็ก
4. ปัมนํา (ใช้ในการเกษตร)
5. เครืองสูบนํา (ใช้ในการเกษตร)
6. อุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ
ฯลฯ
1. เลือยไฟฟ้ า
2. รอกแม่แรง
3. เครืองพ่นสี
4. สว่านเจาะแผ่นเหล็ก
5. เครืองเชือมโลหะ
6. ตูเ้ ชือมไฟฟ้ า
7. เครืองเจียร
8. แท่นตัดไฟเบอร์
ฯลฯ
1. ประตูรวั
2. ประตู (มีเสายึดติดกับพืนดิน)
1. การจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ให้ตดั ค่าสิทธิตดั จ่ายตามอายุการใช้งาน)
๑๔๔

7) การจําหน่ าย
การจํา หน่า ยสินทรัพ ย์ถาวรออกจากบัญชี อาจทํา ได้โดยการขาย โอน แลกเปลียน หรือ ตัดออกจากบัญชี
เนืองจากสินทรัพย์เสือมสภาพแล้ว การจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรออกจากบัญชี จะต้องทําใบจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร (บช
21) ซึงต้องได้รบั การอนุมตั ิจากผูจ้ ดั การก่อน และบันทึกรายการทันทีในบัตรสินทรัพย์ถาวร ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร Fixed Assets Report (บช 22)
8) การตรวจนับ
การตรวจนับสินทรัพย์ถาวรควรทําอย่างน้อยปี ละครังโดยมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบเป็ นผูท้ าํ การตรวจนับ จะต้อง
จัดเตรียมรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรทังหมด แต่ละแผนกจากทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Report) การ
ตรวจนับจะกระทําร่วมกันโดยเจ้าหน้าทีผูร้ บั ผิดชอบและเจ้าหน้าทีฝ่ ายอาคารสถานที การจัดทํากระดาษทําการตรวจนับ
สินทรัพย์ถาวร (บช 23) รายงานกระทบยอดผลการตรวจนับเปรียบเทียบกับจํานวนทีบันทึกทางการบัญชี จะต้องทําให้
เสร็จเรียบร้อยภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากการตรวจนับ
ในกรณีทเกิ
ี ดผลต่างระหว่างการตรวจนับและการบันทึกบัญชี ผูต้ รวจนับจะต้องติดตามหาสาเหตุและคําอธิบาย
สําหรับผลต่างแต่ละรายการ แล้วทํารายงานเสนอต่อผูบ้ ริหารเพือพิจารณาและอนุมตั ิการปรับปรุงทีเหมาะสมต่อไป
เอกสารทีใช้ในระบบสินทรัพย์ถาวร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใบขอซือ
ใบสังซือ
FIXED ASSETS REPORT
ใบจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
สรุปรายการประกันสินทรัพย์
กระดาษทําการตรวจนับสินทรัพย์ถาวร

๑๔๕

เอกสารตัวอย่าง บช 11
เอกสารตัวอย่าง บช 12
เอกสารตัวอย่าง บช 22
เอกสารตัวอย่าง บช 21
เอกสารตัวอย่าง บช 25
เอกสารตัวอย่าง บช 23

(ต้นฉบับ)
โรงเรียน ______________________________________
ใบขอซือ
ชือผูข้ อซือ __________________________
วันทีต้องการ ________________________
ลําดับ รายการ

เลขที _________________
วันที _________________
สถานทีส่งของ__________________________________________
______________________________________________________
จํา นวนขอ แผนกจัดซือ
ซือ
จํานวนสังซือ ราคา
ชือผูข้ าย
PO#

แผนก______________ ฝ่ าย/หมวด_______ ผูอ้ นุมตั ิขอซือ_____________________ ผูส้ งซื
ั อ______________
วันที________________________________ วันที ____________________________ วันที________________
(เอกสารตัวอย่าง บช 11)
๑๔๖

(ต้นฉบับ)
เล่มที 01
เลขที 001
โรงเรียน _____________________________
ใบสังซือ (PURCHASE ORDER)
ชือ _____________________________________________________________ เลขที _________________
ทีอยู่ ____________________________________________________________ วันที _________________
ใบขอซือเลขที :

วันกําหนดส่งของ :

เงือนไขการชําระเงิน :

ลําดับที

รายการ

จํานวน

หน่วย

สถานทีจัดส่ง :

ราคาต่อ
หน่วย

จํานวนเงิน

รวมราคาสินค้า
ภาษีมลู ค่าเพิม (Vat 7%)
รวมเป็ นเงินทังสิน(บาท)
ผูจ้ ดั ทํา ________________________ ผูอ้ นุมตั ิ __________________________
(เอกสารตัวอย่าง บช 12)
๑๔๗

๑๔๘

(เอกสารตัวอย่าง บช 22)

๑๔๙

โรงเรียน _____________________________
ใบจําหน่ ายสินทรัพย์ถาวร
เลขที __________
 ขาย
 แลกเปลียน
 โอน ตัดบัญชี
จําหน่ายให้/โอนให้ _______________________________________
ลําดับ ชือและประเภท
หมายเลขทรัพย์สนิ
ราคาทุน
การบันทึกบัญชี
ค่าเสือมราคา มูลค่าตาม ราคาขาย กําไร
สะสม
บัญชี
(ขาดทุน)

เหตุผลการจําหน่าย : ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
จัดทําโดย :
ตรวจสอบโดย :
อนุมตั ิโดย :

(เอกสารตัวอย่าง บช 26)
๑๕๐

รหัส___________________

ทะเบียนคุม  ทีดิน  อาคารและสิงก่อสร้าง
รายการ ______________________
ชือบัญชี ______________________________
สถานทีตัง _____________________________________________________________________________
โฉนดเลขที ______________________
ขนาดพืนที ____ ไร่ ____ งาน ____ ตารางวา
ผูบ้ ริจาค(ชือและทีอยู)่ ___________________________________________________________________
มูลค่าซือ/บริจาค ______________________ บาท
(กรณีอาคารและสิงก่อสร้าง)
อายุใช้งานทีคาดว่าจะใช้ได้ _______ ปี
มูลค่าซากเมือจําหน่าย _______________ บาท
ค่าเสือมราคาต่อปี _______________ บาท
ค่าเสือมราคาต่อเดือน ________________ บาท
วัน/เดือน/ปี รายการบันทึกบัญชี
มูลค่า
มูลค่าคงเหลือ ค่าเสือมราคา
ค่ า เ สื อ ม ร า ค า
สะสม

บันทึกการปรับปรุง
วัน/เดือน/ปี รายการบันทึกบัญชี

ครังที

มูลค่าปรับปรุง

มู ล ค่ าปรับ ปรุ ง ผูร้ บั จ้างปรับปรุง
สะสม

บันทึกการจําหน่ าย_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(เอกสารตัวอย่าง บช 24)
๑๕๑

(เอกสารตัวอย่าง บช 25)
๑๕๒

PHYSICAL INSPECTTION SHEET
กระดาษทําการตรวจนับทรัพย์สนิ ถาวร
FIXED ASSET CATEGORY _______________________________________ No. ___________________
ประเภทสินทรัพย์ถาวร
Date _________________
Item
Tag#
Particular
Per count Per recorded Discrepancy Remark
ลําดับที หมายเลข
รายการ
จํานวนทีตรวจ
จํานวนที
ผลต่าง
หมายเหตุ
ทรัพย์สนิ
นับได้
บันทึกบัญชี

ตรวจนับโดย
แผนกบัญชี_______________________
ผูใ้ ช้_____________________________

วันที_____________________
วันที_____________________
(เอกสารตัวอย่าง บช 23)
๑๕๓

โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ระบบจ่ายเช็ค
ข้อมูลทัวไป
เป็ นปกติธรรมดาทีโรงเรียน จะต้องซือวัสดุทางการศึกษา ครุภณั ฑ์หรือรับบริการจากธุรกิจอืน การจ่ายเงินเพือ
ชดใช้ค่าวัสดุทางการศึกษา ครุภณั ฑ์และบริการเป็ นสิงทีเกิดขึนอยู่เสมอ จึงเกิดความจําเป็ นทีจะต้องจัดตังระบบการ
ควบคุมเกียวกับการจ่ายเงินเหล่านัน
ระบบการจ่ายเงินโดยเช็ค เป็ นระบบบัญชีระบบหนึง ซึงจัดตังขึนเพือดําเนินการและควบคุมการจ่ายชําระ
เงินสดของโรงเรียน สามารถเปลียนมือได้งา่ ย การทุจริตและการสูญหายเกิดขึนได้งา่ ยกว่าทรัพย์สนิ อืนของโรงเรียน
การจ่ายเงินโดยเช็ค เป็ นวิธีการซึงสามารถบรรลุถงึ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของโรงเรียนได้มากกว่า
การจ่ายเงินโดยเงินสด สืบเนืองมาจากวิธีการและขันตอนการอนุมตั ิและความคล่องตัวในการเปลียนมือของเช็ค
สําหรับรายการจ่ายเงินจํานวนเล็กๆ น้อยๆ ซึงไม่สะดวกในการจ่ายชําระด้วยเช็คก็กาํ หนดให้จ่ายจากวงเงิน
เงินสดย่อย (ระบบเงินสดย่อย)
วัตถุประสงค์
1. เพือป้ องกันมิให้การจ่ายเงินสําหรับรายการทีทางโรงเรียนมิได้จัดซือ
2. เพือป้ องกันการนําใบสําคัญจ่ายทีเบิกแล้วมาขอเบิกซําอีก
3. เพือตรวจสอบความถูกต้องของการชําระเงิน ว่าถูกต้องตามใบแจ้งหนีของผูข้ าย
4. ใบสําคัญจ่ายทีได้ชาํ ระเงินแล้วมีเอกสารประกอบครบถ้วนและได้ประทับตรา “จ่ายแล้ว” ครบถ้วนทุกใบ
5. มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารกับสมุดบัญชีวา่ ยอดเงินถูกต้องและครบถ้วน
การควบคุมภายใน
1. การจ่ายเงินออกจากโรงเรียน ทุกครังต้องจ่ายด้วยเช็ค ยกเว้นจ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ ทีโรงเรียนกําหนดให้จ่าย
จากเงินสดย่อย
2. มีระบบการควบคุมทีดีเกียวกับการดูแลรักษาเช็คทียังไม่ได้ใช้
3. สังจ่ายเช็คโดยการขีดคร่อมเช็คทุกรายการ
4. ผูม้ อี าํ นาจสังจ่ายเช็คไม่ควรลงลายมือชือในเช็คเป็ นการล่วงหน้า
5. สําหรับเช็คทีเสียหรือใช้ไม่ได้ทุกใบ ควรประทับตรา “ยกเลิก” และเก็บไว้เพือเป็ นหลักฐานในการ
ตรวจสอบ
6. ในการเสนอให้ผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ิสงจ่
ั ายเช็ค ควรแนบใบสําคัญจ่ายเงินและเอกสารประกอบการจ่ายเงินติด
ไปกับเช็คด้วยทุกครัง เพือผูอ้ นุมตั จิ ่ายเช็คสามารถทําการตรวจสอบกับเอกสารประกอบการจ่ายเงินได้
7. ในการลงลายมือชืออนุมตั ิสงจ่
ั ายกําหนด ให้ผูท้ าํ การแทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตมีอาํ นาจมอบหมายให้ผูจ้ ดั การ
หรือผูอ้ าํ นวยการลงนาม ทุกฉบับ โดยให้ผูอ้ าํ นวยการลงลายมือชือร่วมกับ ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือ ผูแ้ ทน
๑๕๔

8. มีการระบุเลขทีเช็คสังจ่ายทุกฉบับลงบนใบสําคัญจ่ายเงิน
9. ใบสําคัญจ่ายเงินทีจ่ายเงินแล้ว ควรเก็บเข้าแฟ้ มไว้กาํ หนดหมายเลขประทับตรา “จ่ายแล้ว” ลงบน
ใบสําคัญจ่ายเงิน และเอกสารประกอบทุกใบ
10. มีระบบทีดีในการติดตามและเก็บรักษาหลักฐานสําคัญในการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน เพือนําไปแนบ
กับใบสําคัญจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
11. แบ่งแยกหน้าทีในการจัดทําใบสําคัญจ่ายเงิน การจัดทําเช็ค การอนุมตั ิสงจ่
ั ายเช็คบันทึกรายการจ่ายเงิน
และการเก็บรักษาเงินออกจากกัน
12. เอกสารสําคัญสําหรับรายการขออนุมตั ิจ่ายทีผูม้ อี าํ นาจอนุมตั จิ ่ายไม่อนุมตั ิการจ่ายเงินไปแล้ว จะต้องจัด
ให้มวี ธิ ีการควบคุมเพือป้ องกันมิให้นาํ มาขอจ่ายเงินในทางทุจริตอีกครัง
13. จัดทํางบกระทบยอดเพือเปรียบเทียบยอดเงินสดรับและจ่ายตามทีบันทึกบัญชีไว้กบั ใบแจ้งยอดจาก
ธนาคาร และหน้าทีนีไม่ควรเกียวข้องกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการอนุมตั ิสงจ่
ั ายเช็ค
14. รายการโอนเงินระหว่างธนาคารควรได้รบั อนุมตั เิ ช่นเดียวกับการจ่ายเช็ค และทําการบันทึกบัญชีทนั ที
วิธีการปฏิบตั ิ
วิธีการปฏิบตั ิเกียวกับการจ่ายเงินด้วยเช็ค มีดงั นี
1) การขอเบิกเงิน
1. รายจ่ายทีจะขอเบิก จะต้องเป็ นรายจ่ายทีเกียวข้องและมีผลต่อการดําเนินงานของโรงเรียน ซึงได้แก่
- จ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ
- จ่ายค่าซือสินทรัพย์ ครุภณั ฑ์ วัสดุต่างๆ หรือสินทรัพย์อืนๆ
- จ่ายค่าแรงงานและเงินเดือน
- การเบิกชดเชยเพือใช้จ่ายเงินสดย่อย ฯลฯ
2. เมือได้รับหลักฐานใบสําคัญเพือขอเบิกเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงินของค่าใช้จ่ายต่างๆ ใบส่งของ
ของผูข้ าย ใบรับวางบิล พนักงาน-เจ้าหนีจะต้องตรวจสอบเอกสารทีได้รบั กับหลักฐานประกอบการ
จ่ายภายในโรงเรียน เช่น ใบสังซือ ใบรับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน เพือให้มนใจว่
ั าการสังซือได้รบั การ
อนุมตั ิ และโรงเรียนได้รบั สินค้าไว้เรียบร้อยแล้ว
2) เงินยืม หรือ เงินทดรองจ่ายล่วงหน้า
เงินยืมหรือเงินทดรองจ่ายใด ๆ ทีจ่ายให้บุคลากรของโรงเรียนจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากเจ้าหน้าทีของโรงเรียน ที
ได้รบั มอบอํานาจอนุมตั กิ ่อนทุกครัง และเงินยืมหรือเงินทดรองจ่ายนี จะต้องชําระคืนภายในระยะเวลาอันสมควร
ในกรณีเงินยืมทีจ่ายให้บุคลากรของโรงเรียน จะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากผูท้ ได้
ี รบั มอบอํานาจอนุมตั ิก่อนทุกครัง
ในกรณีเงินทดรองจ่ายล่วงหน้าเพือเป็ นค่าใช้จ่ายของโรงเรียน จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูช้ ่วยผู ้อํานวยการฝ่ าย ที
ผูข้ อเบิกสังกัดอยูท่ ุกครัง
กรณีเบิกจํานวนเงินสูงให้เบิกโดยเช็คและจัดทํา “ใบสําคัญจ่าย” (บช 31)
๑๕๕

วิธีการบันทึกบัญชี ในการเบิกเงินทดรองจ่าย
Dr. เงินยืม/เงินทดรองจ่าย/สํารองจ่าย
Cr. เงินฝากธนาคาร
3) การเตรียมใบสําคัญจ่าย
1. เมือตรวจสอบเอกสารเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว พนักงาน-เจ้าหนีจัดทําใบรับวางบิล (บช 32)
ขึน 2 ฉบับ โดยกําหนดนัดหมายวันทีทีจะจ่ายเช็คแล้วส่งมอบต้นฉบับใบรับวางบิลให้แก่เจ้าหนี
2. เมือใกล้ถึงกําหนดวันรับเช็ค พนักงาน-เจ้าหนี จัดทําใบสําคัญจ่ายเงิน (บช 31) และระบุ
รหัสบัญชีทเกี
ี ยวข้องในใบสําคัญจ่ายเงิน และจัดส่งให้พนักงานทัวไปตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนจัดส่งให้สมุหบ์ ญั ชีสอบทานและอนุมตั กิ ารจ่ายเงิน
4) การเตรียมเช็คสังจ่าย
1. เมือใบสําคัญจ่ายเงินและเอกสารประกอบได้รบั การตรวจสอบโดยจะส่งผ่านไปยังเหรัญญิก
เพือเตรียมเช็คสังจ่ายตามจํานวนเงินในเอกสาร โดยระบุเลขทีเช็คและวันทีสังจ่ายลงใน
ใบสําคัญจ่ายเงินด้วย
2. เสนอเอกสารทังหมดซึงได้แก่ ใบสําคัญจ่ายเงิน เอกสารประกอบและเช็คสังจ่าย แก่ผูม้ อี าํ นาจ
อนุมตั ิลงลายมือชืออนุมตั ิสงจ่
ั ายเช็ค
3. เช็คสังจ่ายให้ผูท้ าํ การแทนผูร้ บั ใบอนุญาตมีอาํ นาจมอบหมายให้ผูจ้ ดั การหรือผูอ้ าํ นวยการลงลายมือชือ
4. เช็คจ่ายทุกใบทีจัดเตรียมขึน จะต้องขีดคร่อมเพือให้มันใจว่าเช็คจะถึงมือผูร้ บั อย่างแน่นอน
(A/C PAYEE ONLY)
5. เมือจัดเตรียมเช็คเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว ระบุรายละเอียดของเช็คในทะเบียนจ่ายเช็ค (บช 33)
5) การจ่ายเช็คสังจ่าย
1. ใบสําคัญจ่ายเงิน เอกสารสําคัญประกอบการจ่ายเงินและเช็ค ซึงรอการจ่ายให้แก่เจ้าหนีจะเก็บ
รักษาไว้กับเหรัญญิก เมือเจ้าหนีนําใบรับวางบิลมาขอรับเช็ค เหรัญญิกจะตรวจสอบใบรับวางบิล
กับใบสําคัญจ่ายเงินและเอกสารสําคัญประกอบการจ่าย
2. เหรัญญิก จะต้องขอใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนีทุกครัง ก่อนทีจะจ่ายเช็คให้พร้อมทังขอให้เจ้าหน้าที
ของเจ้าหนีผูม้ าขอรับเช็คลงลายมือชือบนใบสําคัญจ่ายเงิน เพือเป็ นหลักฐานการรับเช็คไปจาก
โรงเรียนทุกครังด้วย
3. กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายจํานวนเกินกว่า 500.- บาท ให้แก่บุคคลธรรมดาทีไม่สามารถออกใบเสร็จ
รับเงินให้ได้ ให้เหรัญญิกจัดทําใบเสร็จรับเงิน (บุคคลทัวไป)(บช 56) ให้ผูม้ าขอรับเช็คกรอก
รายละเอียดและแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรข้าราชการแนบ
4. เหรัญญิก จะเป็ นผูก้ าํ หนดหมายเลขใบสําคัญจ่ายเงิน ก่อนทําการส่งมอบใบสําคัญจ่ายเงิน
๑๕๖

และเอกสารสําคัญประกอบการจ่ายเงิน ซึงได้จ่ายเช็คไปแล้ว ให้แก่พนักงานบัญชีทวไป
ั
เพือบันทึกบัญชี
6) การขีดฆ่าหรือประทับตราบนใบสําคัญจ่ายเงินทีจ่ายเงิน
เมือผู ้รับเงินได้รบั เช็คไปแล้ว เหรัญญิกจะเป็ นผูป้ ระทับตรา “จ่ายแล้ว” บนใบสําคัญจ่าย และ
เอกสารประกอบทุกๆ ใบ เพือป้ องกันมิให้มกี ารนําเอกสารเหล่านันมาขอเบิกซําอีก
7) การบันทึกบัญชี
1. พนักงานบัญชีทวไป
ั
จะนําใบสําคัญจ่ายเงินและเอกสารประกอบต่าง ๆ ไปบันทึกบัญชีโดย
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
Dr. ค่าใช้จ่าย ( ตามชือและรหัสบัญชีหมวดค่าใช้จ่าย )
Cr. เงินฝากธนาคาร
.

กรณีชาํ ระเจ้าหนี
Dr. เจ้าหนี
Cr. เงินฝากธนาคาร
2. ใบสําคัญจ่ายเงินและเอกสารสําคัญประกอบการจ่ายเงินทีบันทึกบัญชีแล้ว พนักงานบัญชีทวไป
ั
ลงชือเป็ นหลักฐานการบันทึกบัญชี บนใบสําคัญจ่ายเงิน พร้อมทังจัดเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้ ม
โดยเรียงตามลําดับเลขทีใบสําคัญจ่ายเงิน
3. ทุกรายการ - Transaction ทีทําให้เกิดผลต่าง พนักงานบัญชีจดั ทําใบสําคัญทัวไป (บช 35)
เพือปรับปรุงรายการตาม BANK STATMENT ไปบัญชีแยกประเภททัวไป
8) การทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ทุกสินเดือนเมือสมุหบ์ ญั ชีของโรงเรียน ได้รบั ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)
จะส่งไปให้พนักงานบัญชีทวไป
ั เพือนําไปเปรียบเทียบกับรายการ กับบัญชีแยกประเภททัวไปเพือจัดทํา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (บช 36) ประจําเดือน แล้วจึงส่งไปให้สมุหบ์ ญั ชีตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอ
ผูบ้ ริหารต่อไป

๑๕๗

เอกสารทีใช้ในระบบจ่ายเช็ค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เอกสารตัวอย่าง บช 32
เอกสารตัวอย่าง บช 31

ใบรับวางบิล
ใบสําคัญจ่ายเงิน
ตัวอย่างเช็ค
ทะเบียนจ่ายเช็ค
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ใบเสร็จรับเงิน(บุคคลทัวไป)
ใบสําคัญทัวไป

เอกสารตัวอย่าง บช 33
เอกสารตัวอย่าง บช 36
เอกสารตัวอย่าง บช 34
เอกสารตัวอย่าง บช 35

๑๕๘

โรงเรียน ________________________________
ใบรับวางบิล

เล่มที __________
เลขที __________

ได้รบั บิลจาก ______________________________________________ วันที _________________________
ทีอยู่ __________________________________________________________________________________
ดังรายการต่อไปนี
ลําดับที
ใบส่งของเลขที
วันทีใบส่งของ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ

รวม _______ ฉบับ
ผูว้ างบิล

รวมเงิน
ผูร้ บั วางบิล

วันทีนัดรับเช็ค

(เอกสารตัวอย่าง บช 32)
๑๕๙

เลขที___________
โรงเรียน _____________________________
ใบสําคัญจ่ายเงิน
จ่ายให้ _________________________________________________ วันที___________________________
จ่ายโดย
 เงินสด
 เงินโอน
 เช็คธนาคาร__________________ สาขา_____________ เลขที_________ ลงวันที__________
รายการ
ชือบัญชี
รหัสบัญชี
จํานวนเงิน
เดบิต
เครดิต

ผูจ้ ดั ทํา_________ ตรวจสอบโดย_________ อนุมตั ิโดย_________ ผูร้ บั เงิน_________ ผูจ้ ่ายเงิน__________
(เอกสารตัวอย่าง บช 31)
๑๖๐

(ตัวอย่างเช็ค)
๑๖๑

วันทีเช็ค

เช็คเลขที

โรงเรียน _____________________________
ทะเบียนจ่ายเช็ค
จ่ายให้
จํานวนเงิน

เลขทีใบสําคัญจ่าย

(เอกสารตัวอย่าง บช 33)
๑๖๒

โรงเรียน _____________________________
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
(BANK RECONCILIATION)
ณ วันที _____________________________
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ณ วันที _______________________
บวก

หัก

xxxx

รายการนําเข้าธนาคาร แต่ธนาคารยังไม่บนั ทึก
เช็คเลขที xxxxxxx วันที xx/xx/xx
เช็คเลขที xxxxxxx วันที xx/xx/xx

xx
xx

xx

รายการเช็คจ่ายทีธนาคารยังไม่บนั ทึก
เช็คหมายเลข xxxxxxx
เช็คหมายเลข xxxxxxx

xx
xx

(xx)

คงเหลือตามบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที ________________

xxxx

(เอกสารตัวอย่าง บช 36)
๑๖๓

ใบสําคัญรับเงิน
(บุคคลทัวไป)
วันที __________________________
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว__________________________________ ตําแหน่ง_______________________
อยู่บ ้านเลขที _________ อาคาร/หมูบ่ า้ น ______________________ ตรอก/ซอย _____________________
ถนน _______________ ตําบล/แขวง ______________________ อําเภอ/เขต ________________________
จังหวัด _____________________ โทรศัพท์มอื ถือ ________________โทรศัพท์ททํี างาน _______________
โทรศัพท์ทบ้าน__________________
ี
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที _______________________________ออก
ให้ท________________________
ี
วันออกบัตร _______________ วันบัตรหมดอายุ _______________ ได้รบั
เงินจากโรงเรียน__________________________ เป็ น  เงินสด  เช็ค ธนาคาร _______________ สาขา
_________________ เลขทีเช็ค _________________
จํานวนเงิน _______________ บาท(________________________________________________________)
เป็ นค่า _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ไว้เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
ลงชือ _______________________ ผูร้ บั เงิน
(_____________________________)
_______/________/_______

ลงชือ _______________________ ผูจ้ ่ายเงิน
(_____________________________)
_______/________/_______

หมายเหตุ : ขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรข้าราชการผู ้รับเงินพร้อมรับรองสําเนา
(ตัวอย่างเอกสาร บช 34)

๑๖๔

โรงเรียน _____________________________
ใบสําคัญทัวไป
(JOURNAL VOUCHER)
รายการ

ชือบัญชี

เลขที JV ___________
วันที_______________

รหัสบัญชี

จํานวนเงิน
เดบิต

เครดิต

รวมเงิน(
)
ผูจ้ ดั ทํา______________

ผูต้ รวจสอบ______________

ผูอ้ นุมตั _ิ _____________

(เอกสารตัวอย่าง บช 35)
๑๖๕

โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ระบบควบคุมวัสดุ
ข้อมูลทัวไป
ระบบควบคุมวัสดุประกอบด้วย วัสดุทางการศึกษา วัสดุสาํ นักงาน และอืนๆ
วัสดุทางการศึกษา ได้แก่ เครืองเขียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ฝึกอาชีพ สือการเรียนการสอน อาหารเสริม ซึงมี
ไว้เพือใช้ในการเรียนการสอน
วัสดุสาํ นักงาน ได้แก่ เครืองเขียน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีมีไว้ใช้ในสํานักงาน
โดยทัวไปแล้ววัสดุนนเป็
ั นสินทรัพย์หมุนเวียน ความสําคัญของวัสดุอีกประการหนึงก็คือ ถ้าการบันทึกบัญชี
เกียวกับวัสดุไม่ถูกต้อง และตีราคาวัสดุสินงวดบัญชีคลาดเคลือนจากความเป็ นจริง จะเป็ นผลทําให้ค่าใช้จ่ ายในการ
ดําเนินงานสูงไปหรือตําเกินไป (ซึงตามหลักการบัญชีนนให้
ั ใช้วธิ ีการ เข้าก่อน – ออกก่อน ในการคํานวณสินค้าคงเหลือ
ปลายงวดและคํานวณค่าใช้จ่าย) และกําไรสุทธิประจํางวดคลาดเคลือนจากความเป็ นจริงตามไปด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ทราบว่าวัสดุ ณ วันสินงวดบัญชีมอี ยู่จริง และเป็ นปริมาณทีสมควรหรือไม่ รวมทังให้ทราบถึงคุณภาพ
และสภาพของวัสดุว่ามีการเสือมค่าหรือชํารุดเสียหายบ้างหรือไม่
2. เพือตรวจสอบความถูกต้องของการตีราคาวัสดุ ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการบัญชีทถูี กต้องตามหลักการ
ทางบัญชีทรัี บรองทัวไปและได้ถกู ปฏิบตั ิ เช่นเดียวกับปี ก่อนหรือไม่
3. เพือตรวจสอบความเหมาะสมของวัสดุและค่าใช้จ่ายโดยทัวไปเกียวกับอัตรากําไรขันต้น และการหมุนเวียนของวัสดุ
4. เพือประเมินผลการควบคุมภายในเกียวกับ การซือ การรับของ การจ่ายเงิน และการควบคุม
การควบคุมภายในทีสําคัญ
1. ความรับผิดชอบเกียวกับวัสดุ จะต้องมีการแบ่งแยกชัดเจน การรับ – จ่ายใดๆ จะต้องทําเอกสารประกอบ
ทุกครัง และผ่านการอนุมตั จิ ากผูม้ อี าํ นาจก่อนเสมอ
2. เอกสารการรับจากวัสดุควรจะมีการกําหนดเลขทีล่วงหน้า และควบคุมการเรียงเลขทีของเอกสารด้วย
3. เจ้าหน้าทีคลังสินค้าตรวจนับวัสดุทกุ เดือน หรือ ทุก 3 เดือน หรือ ทุก 6 เดือนหรือแล้วแต่นโยบายของ
แต่ละโรงเรียน โดยฝ่ ายบัญชีหรือคณะกรรมการทีได้รบั การแต่งตังของโรงเรียนเป็ นผูต้ รวจสอบ
4. จัดให้มกี ารกระทบยอดผลแตกต่าง ของวัสดุทตรวจนั
ี
บได้กับยอดคงเหลือตามบัญชีคุมวัสดุคงเหลือ

๑๖๖

วิธีการปฏิบตั ิ
1) การบันทึกรับวัสดุ
1. ขันตอนการบันทึกรับวัสดุ
- การตรวจรับวัสดุจะทําการตรวจนับโดย แผนกรับสินค้าร่วมกับฝ่ ายทีขอซือ
- ก่อนทําการตรวจนับ ผูท้ าํ การตรวจรับจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า วัสดุทผูี ข้ ายจัดส่งมาเป็ นวัสดุ
ทีโรงเรียนได้ทาํ การสังซือจริง
- วัสดุทจัี ดส่งมาโดยไม่มใี บสังซือของโรงเรียน ซึงผ่านการอนุมตั ิจากผูม้ อี าํ นาจลงนามอนุมตั ิ จะต้องจัด
ส่งคืนให้ผูจ้ ดั ส่งทันที
- การตรวจรับ จะทําการตรวจรับทีปริมาณและคุณภาพของวัสดุทจัี ดส่งมา โดยปริมาณและคุณภาพจะ
ต้องถูกต้องและครบถ้วน ตามใบสังซือและใบส่งสินค้าของผูข้ าย
- หลังจากทําการตรวจรับวัสดุ ผูต้ รวจรับจะต้องลงลายมือชือในใบส่งสินค้าต้นฉบับของผูข้ าย เพือเป็ น
หลักฐานทางการรับวัสดุพร้อมทังจัดทํา ใบรับของ (บช 14) ทัง 3 ฉบับ
ต้นฉบับ
สําเนาฉบับที 1
สําเนาฉบับที 2

จัดส่งให้พนักงานบัญชีเพือบันทึกบัญชี
จัดส่งให้พนักงาน ผูม้ หี น้าทีบันทึกบัญชีคุมวัสดุ
พนักงานแผนกรับสินค้าจัดเก็บไว้เป็ นหลักฐาน

2) ขันตอนการเบิกจ่ายวัสดุ
การเบิกวัสดุสาํ นักงาน และวัสดุทางการศึกษาเพือใช้งาน เช่น
- การเบิกวัสดุเพือใช้ในสํานักงาน
- การเบิกวัสดุทางการศึกษาเพือใช้สอนนักเรียน
- การเบิกวัสดุทางการศึกษาเพือแจกให้นกั เรียนใหม่
- ให้ผูข้ อเบิกจัดทําใบเบิกวัสดุ (บช 16) ทางการศึกษา และส่งให้ผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ิลงนามอนุมตั ิ
ต้นฉบับ
สําเนาฉบับที 1

จัดส่งพนักงาน – ควบคุมวัสดุ
เก็บไว้ทผูี ข้ อเบิกวัสดุ

- ใบเบิกวัสดุทได้รั
ี บอนุมตั ิแล้ว ให้ผูข้ อเบิกส่งไปยังพนักงานควบคุมวัสดุเพือขอเบิกวัสดุ เมือได้
รับวัสดุแล้ว ให้ผูร้ บั และผูจ้ ่ายของลงนามในใบขอเบิกวัสดุดว้ ย หลังจากนันพนักงานควบคุม
วัสดุตอ้ งบันทึกจ่ายวัสดุลงในทะเบียนคุมวัสดุดว้ ย
- ให้เจ้าหน้าทีผูร้ บั ผิดชอบสินค้าคงเหลือของโรงเรียนบันทึกจ่ายวัสดุเข้าทะเบียนคุมวัสดุด ้วย
๑๖๗

3) การควบคุมวัสดุทางการศึกษา
แผนกควบคุมวัสดุมหี น้าทีรับผิดชอบ
พนักงานคุมวัสดุจะต้องทําการบันทึกควบคุมวัสดุลงในบัญชีคุมวัสดุ - STOCK CARD (บช 15) โดย
บันทึกจากเอกสารดังต่อไปนี
1. บันทึกรับวัสดุจากใบส่งของ / ใบกํากับภาษีทได้
ี รบั จากผูข้ าย
2. บันทึกจ่ายวัสดุจากใบเบิกวัสดุ จากแผนกทีขอเบิกใช้
4) การตรวจนับวัสดุทางการศึกษาและการบันทึกวัสดุใช้งาน
4.1 ทุกเดือน หรือ ทุก 3 เดือน หรือ ทุก 6 เดือนหรือแล้วแต่นโยบายของแต่ละโรงเรียน เจ้าหน้าทีคุมวัสดุของ
โรงเรียนจะต้องทําการตรวจนับสินค้าและจัดทํารายงาน
1) จัดทํารายงานการตรวจนับวัสดุคงเหลือ (บช 18) เปรียบเทียบจํานวนทีตรวจนับได้กบั
จํานวนคงเหลือตามบัญชี หากมีผลต่างทําการกระทบยอดให้ตรงกัน
2) จัดทํารายงานสินค้าคงเหลือ (บช 17) ณ วันสินเดือนส่งให้เจ้าหน้าทีบัญชี
4.2 เจ้าหน้าทีบัญชีนาํ ตัวเลขวัสดุ ณ วันสินเดือน มาคํานวณวัสดุใช้งาน
การคํานวณวัสดุใช้งานจริง
วัสดุคงเหลือต้นงวด
xxx บาท
บวก ซือวัสดุระหว่างงวด
xx
วัสดุทมีี ไว้ใช้งานทังสิน
xxx
หัก วัสดุคงเหลือปลายงวด
(xxx)
วัสดุใช้งานจริง
xx
4.3 พนักงานบัญชีจดั ทําใบสําคัญทัวไป ทําการปรับปรุงวัสดุ – หมวดสินทรัพย์ เข้าบัญชีวสั ดุ – หมวด
ค่าใช้จ่าย โดยใช้ตวั เลขวัสดุใช้งานจริง บันทึกบัญชีดงั นี
Dr. ค่าวัสดุ
(ตามชือและรหัสบัญชีค่าวัสดุ - หมวดค่าใช้จ่าย)
Cr. วัสดุ
(ตามชือและรหัสบัญชีวสั ดุ - หมวดสินทรัพย์)

เอกสารทีใช้ในระบบควบคุมวัสดุ
1.
2.
3.
4.
5.

เอกสารตัวอย่าง บช 14
เอกสารตัวอย่าง บช 15
เอกสารตัวอย่าง บช 16
เอกสารตัวอย่าง บช 17
เอกสารตัวอย่าง บช 18

ใบรับของ
ทะเบียนคุมวัสดุ
ใบเบิกวัสดุ
รายงานวัสดุคงเหลือ
รายงานตรวจนับวัสดุ
๑๖๘

(ติดเล่ม)
เลขที ___________
วันที ____________
ประเภท _________

โรงเรียน _____________________________
ใบรับของ

ผูข้ าย _____________________________________________ เลขทีใบสังซือ ______________________
__________________________________________________ เลขทีใบกํากับสินค้า _________________
รหัส

รายการ

ชือบัญชี

ปริมาณ

สําหรับแผนกบัญชี
เลขทีบัญชี

ลงชือ _________________________
ผูร้ บั ของ

เดบิต

ราคาต่อ
หน่วย

จํานวนเงิน

เครดิต

ลงชือ _________________________
ผูจ้ ดั การแผนก
(เอกสารตัวอย่าง บช 14)
๑๖๙

โรงเรียน _____________________________
ทะเบียนคุมวัสดุ

แผ่นที __________

ชือวัสดุ ___________________________________________ รหัส ________________________________
หน่วยนับ
จํานวนสูงสุด_____________
จํานวนตําสุด_____________
วัน/เดือน/ปี
เอกสารอ้างอิง
จํานวน
คงเหลือ
หมายเหตุ
ราคา@
รับ จ่าย

(เอกสารตัวอย่าง บช 15)
๑๗๐

โรงเรียน ________________________________
ใบเบิกวัสดุ

เลขที ____________
วันที_____________
ชือผูเ้ บิก _________________________แผนก ___________________ใช้ในโครงการ__________________
ขอเบิกวัสดุดงั รายการต่อไปนี
ลําดับที
รหัส
ชือวัสดุ
จํานวนทีขอเบิก
จํานวนทีจ่าย
ราคา@

ลงชือ____________________________ ผูข้ อเบิก
ลงชือ____________________________ ผูอ้ นุมตั ิ

ลงชือ____________________________ ผูร้ บั วัสดุ
ลงชือ____________________________ ผูจ้ ่ายวัสดุ

(เอกสารตัวอย่าง บช 16)
๑๗๑

โรงเรียน ________________________________
PHYSICAL INVENTORY REPORT
รายงานวัสดุคงเหลือ
OFFICE SUPPLY & STATIONARY CATEGORY
Date _________________
ประเภทวัสดุ ___________________________
No. ___________________
Item
Code
Particular
Balance
Per unit cost
Total cost Remark
ลําดับที
รหัส
รายการ
ยอดคงเหลือ ราคาทุน:หน่วย
ต้นทุนรวม หมายเหตุ

ตรวจนับโดย
แผนกบัญชี_______________________
ผูใ้ ช้_____________________________
(เอกสารตัวอย่าง บช 17)
๑๗๒

โรงเรียน ________________________________
รายงานการตรวจรับวัสดุคงเหลือ
OFFICE SUPPLY & STATIONARY CATEGORY
ประเภทวัสดุ ___________________________
Item
Particular
Per count
ลําดับที
รายการ
จํานวนทีตรวจนับได้

ตรวจนับโดย_____________________
ลงชือ _______________________
วันที ________________________

วันที __________________
เลขที __________________
Per recorded
Discrepancy
จํานวนทีบันทึกบัญชี
ผลต่าง

ผู ้ตรวจสอบการตรวจนับ______________________
ลงชือ __________________________
วันที __________________________
(เอกสารตัวอย่าง บช 18)
๑๗๓

ภาคผนวก
ระเบียบโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๗๔

รายชือคณะกรรมการจัดทําระเบียบโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

คุณพ่อเอนก ธรรมนิต
คุณพ่ออนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ
คุณพ่อจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม
คุณพ่อมานพ ปรีชาวุฒิ
คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊
คุณพ่อวิศษิ ฎ์ วิเศษเธียรกุล
คุณพ่อชาติชาย เวฬุรตั นกุล
คุณพ่อวีระ
ผังรักษ์
คุณพ่อบรรจง พานุพนั ธ์
คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต
คุณพ่อปรีชา
สกุลอ่อน
คุณพ่อประสาน พงษ์ศิริพฒั น์
คุณพ่อสุดเจน ฝ่ นเรือง
คุณพ่อพินนั ต์ พรประสิทธิ
คุณพ่อเกียรติศกั ดิ รุ่งเรือง
คุณพ่อปรีชา
สวัสดี
คุณพ่อนภา
กูช้ าติ
คุณพ่อเอกราช สุขชาติ
คุณพ่อสมภพ แซ่โก
คุณพ่อสมพร มีมงุ่ กิจ
คุณพ่ออนุสรณ์ พงศ์ศิริพฒั น์

๑๗๕

โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีมีโรงเรียนประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

โรงเรียนคริสตสงเคราะห์
โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์
โรงเรียนสันติภาพ
โรงเรียนดาราจรัส
อันตนเนอสเซอรี
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
โรงเรียนประชาสงเคราะห์
โรงเรียนอนุบาลประชาสงเคราะห์
โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
โรงเรียนดาราสมุทร
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
มารียเ์ นอสเซอรี
โรงเรียนศรีหฤทัย
สถานรับเลียงเด็ก บ้านยอแซฟพิทกั ษ์
โรงเรียนเทวรักษ์
โรงเรียนชุมชนพัฒนา
โรงเรียนปัญจทรัพย์
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ

อ.องครักษ์
อ.องครักษ์
อ.เมือง
อ.บางคล้า
อ.พนมสารคาม
อ.พนัส
อ.พานทอง
อ.พานทอง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.ศรีราชา
เมืองพัทยา
อ.เมือง
อ.ขลุง
อ.เมือง
อ.ศรีมโหสถ
อ.เมือง
เขตห้วยขวาง
อ.เมือง
เขตมีนบุรี
อ.อรัญประเทศ

๑๗๖

จ.นครนายก
จ.นครนายก
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ระยอง
จ.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
จ.ปราจีนบุรี
จ.สระแก้ว
กรุงเทพ ฯ
จ.สระแก้ว
กรุงเทพฯ
จ.สระแก้ว

จรรยาบรรณครู (คุรุสภา)
จรรยาบรรณครู หมายถึง ข้อกําหนดเกียวกับความประพฤติหรือการปฏิบตั ิตนของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
เพือรักษาหรือ ส่งเสริมเกียรติคุณขือเสีย งและฐานะของความเป็ นครู ไทย ได้มีบญั ญัติเป็ นลายลัก ษณ์อกั ษร และ
กฎหมายรองรับเป็ นครังแรก เมือ พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยอาศัยอํานาจบังคับของพระราชบัญญัติครู พ.ศ.๒๔๘๘ ที
กําหนดให้คุรุสภาเป็ นสถาบันผู อ้ อกระเบียบข้อบังคับ ได้เรีย กว่า ระเบีย บประเพณี ของครู ว่า ด้วยจรรยาบรรณครู
๑๐ ข้อ และระเบียบว่าด้วยวินยั ครู ๑๐ ข้อ จนกระทังปี พ.ศ.๒๕๓๙ คุรุสภาได้ปรับปรุงข้อบังคับเกียวกับ
จรรยาบรรณของครูขนใหม่
ึ
โดยตัดข้อความทีมีลกั ษณะเป็ นวินยั ออกไปเหลือเพียงบทบัญญัติทมีี ลกั ษณะเป็ นจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณ เรียกว่า ระเบียบคุรุสภาว่าด้วย จรรยาบรรณครู พ.ศ.๒๕๓๙ โดยประกาศใช้ตงแต่
ั
วันที ๗
พฤษภาคม ๒๕๓๙ มีทงหมด
ั
๙ ข้อ ดังนี
(๑) ครู ตอ้ งรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กาํ ลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์
โดยเสมอหน้า
( ๒)

ครูตอ้ งอบรม สังสอน ฝึ กฝน สร้างเสริมความรู ้ ทักษะและนิสยั ทีถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิใจ

(๓)

ครูตอ้ งประพฤติ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ศิษย์ทงทางกาย
ั
วาจา และจิตใจ

(๔)

ครูตอ้ งไม่กระทําตนเป็ นปฏิปกั ษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปญั ญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
(๕) ครู ตอ้ งไม่แสวงหาประโยชน์อนั เป็ นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบตั ิหน้าทีตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์
กระทําการใด ๆ อันเป็ นการหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนโดยมิชอบ
(๖ )

ครูย่อมพัฒนาตนเองทังทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสยั ทัศน์ให้ทนั ต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ

เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยูเ่ สมอ
(๗) ครู ย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็ นสมาชิกทีดีต่อองค์กรวิชาชีพครู
(๘)

ครูพงึ ช่วยเหลือเกือกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
(๙) ครู พงึ ประพฤติ ปฏิบตั ิตน เป็ นผูน้ าํ ในการอนุ รกั ษ์ และพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญา และวัฒนธรรมไทย
จรรยาบรรณครู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนแห่งชาติ)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จึงได้กาํ หนดจรรยาบรรณครู ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนแห่งชาติขนมา
ึ เพือกําหนดให้ครูทุกคนต้องถือปฏิบตั ิ มี ๑๒ ข้อ ดังนี
(๑) ต้องรักษาความสามัคคี ชือเสียงของหมูค่ ณะและสถานศึกษาทีสังกัดอยู่
(๒) ต้องไม่ลบหลู่ ดูหมินศาสนา
(๓) ต้องรักษาชือเสียง มิให้ขนชื
ึ อว่าประพฤติชวั
(๔) ไม่ละทิงการสอน อุทศิ เวลาให้แก่ศษิ ย์ และตังใจปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความเสียสละ
(๕) ต้องรักษาความลับของศิษย์ เพือนร่วมงานและสถานศึกษา
๑๗๗

(๖) ต้องถือปฏิบตั ิตามแบบธรรมเนียมทีดีของสถานศึกษา
(๗) ต้องประพฤติตนและปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์ สุจริตและเทียงธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์
อันมิชอบ
(๘) ต้องไม่ปิดบังอําพราง หรือบิดเบือนเนือหาสาระทางวิชาการ
(๙) ต้องไม่ดูหมินเหยียดหยามเพือนร่วมงานและบุคคลใด ๆ เชือฟังและไม่กระด้างกระเดืองต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา ซึงสังการในหน้าทีการงานโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของ
สถานศึกษา
(๑๐) ต้องไม่เบียดบังใช้แรงงาน หรือนําผลงานของศิษย์ไปเพือประโยชน์ส่วนตัว
(๑๑) ต้องไม่นาํ หรือยอมให้นาํ ผลงานทางวิชาการของตนไปใช้ในทางทุจริต หรือเป็ นภัยต่อมนุษยชาติ
(๑๒) ต้องไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ืนมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตนเอง
จรรยาบรรณครู (ตามใบประกอบวิชาชีพ)
จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึง ประมวลมาตรฐานความประพฤติทผูี ป้ ระกอบวิชาชีพจะต้องประพฤติปฏิบตั ิ
เป็ นแนวทางให้ผู ป้ ระกอบวิชาชีพ ปฏิบ ตั ิอ ย่า งถูก ต้อ งเพือผดุงเกีย รติและสถานะของวิชาชีพ นันก็ได้ผู ก้ ระทํา ผิด
จรรยาบรรณ จะต้องได้รบั โทษโดยว่ากล่าว ตักเตือน ถูกพักงาน หรือถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้
ความสําคัญ ในจรรยาบรรณ วิชาชีพครู
จรรยาบรรณในวิชาจะเป็ นสิงสําคัญในการทีจะจําแนกอาชีพว่าเป็ นวิชาชีพหรือไม่ อาชีพทีเป็ น “วิชาชีพ” นัน
กํา หนดให้มีอ งค์กรรองรับ และมีก ารกํา หนดมาตรฐานของความประพฤติของผู อ้ ยู่ในวงการวิชาชีพ ซึงเรีย กว่า
“จรรยาบรรณ“ ส่วนลักษณะ “วิชาชีพ ” ทีสําคัญคือ เป็ นอาชีพทีมีศาสตร์ชนสู
ั งรองรับ มีการศึกษาค้นคว้าวิจยั และ
พัฒนาวิชาชีพมีการจัดการสอนศาสตร์ดงั กล่าวในระดับอุดมศึกษาทังการสอนด้วยทฤษฏีและการปฏิบตั ิจนผูเ้ รียนเกิด
ความชํานาญ และมีประสบการณ์ในศาสตร์นนั นอกจากนีจะต้องมีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนมี “จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ” เพือให้สมาชิกในวิชาชีพดําเนินชีวิตตามหลักมาตรฐานดังกล่าวหลักทีกําหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพทัวไป
คือ แนวความประพฤติปฏิบตั ิทมีี ต่อวิชาชีพ ต่อผูเ้ รียน ต่อตนเอง และต่อสังคม ดังนี
จรรยาบรรณต่ออาชีพ
ผูท้ อยู
ี ่ในวงวิชาชีพจะต้องยึดถือจรรยาบรรณ ในการดํารงวิชาชีพให้เป็ นทียอมรับ คือ
(๑) ศรัทธาต่อวิชาชีพ ผูท้ อยู
ี ่ในวงการวิชาชีพครู ต้องมีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู เห็นว่าอาชีพครู
เป็ น อาชีพ ทีมีคุ ณค่ า มีประโยชน์ต่ อ ประเทศชาติ ในฐานะทีเป็ นอาชีพ ทีสร้า งคนให้มีความรู ้
ความสามารถ และเป็ นคนทีพึงประสงค์ของสังคม ผูอ้ ยู่ในวิชาชีพจะต้องมันใจ ในกาประกอบวิชาชีพนี
ด้วยความรัก และชืนชมในความสําคัญของวิชาชีพ
(๒) ธํารงและปกป้ องวิชาชีพ สมาชิกของสังคมวิชาชีพ ต้องมีจิตสํานึกในการธํารง ปกป้ อง และรักษา
เกียรติภูมขิ องวิชา ไม่ให้ใครมาดูหมินดูแคลน หรือเหยียบยํา ทําให้สถานะของวิชาชีพต้องตกตํา หรือ
มัวหมองการธํารงปกป้ องต้องกระทําทันทีเมือเกิดเหตุการณ์ทีไม่พึงปรารถนาหรือต้องมีการแก้ไขข่าว
หรือประท้วงหากมีขา่ วคราวอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพ
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(๓) พัฒนาองค์ความรูใ้ นวิชาชีพ หน้าทีของสมาชิกในวงการวิชาชีพคือ การทีต้องรับผิดชอบในการศึกษา
ค้นคว้าวิจยั สร้างความรูแ้ ละเผยแพร่ความรู ้ เพือทําให้วทิ ยาการในศาสตร์สาขาวิชาชีพครู กา้ วหน้าทัน
สังคมทันเหตุการณ์ ก่อประโยชน์ต่อประชาชนในสังคม ทําให้คนเก่ง และฉลาดขึน โดยวิธีการเรียน
การสอนทีกระตุน้ ให้ผูเ้ รียนรักเรียน ใฝ่ รู ้ ช่างคิด มีวจิ ารณญาณ มีบุคลิกภาพทีพึงประสงค์ มากขึน
(๔) สร้างองค์กรวิชาชีพให้แข็งแกร่งสมาชิกในวงวิชาชีพต้องถือเป็ นหน้าทีทีจะต้องสร้างองค์กรวิชาชีพให้คง
มันธํารงอยู่ได้ดว้ ยการเป็ นสือกลางระหว่า งสมาชิก และเป็ นเวทีให้คนในวงการได้แสดงฝี มอื และ
ความสามารถทางการสร้างรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอน ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางด้าน
การสร้างแบบเรียนใหม่ ๆ การเสนอแนวความคิดในเรืองของการพัฒนาคน การเรียนการสอน และ
การประเมินผล
(๕) ร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ สมาชิกในสังคมวิชาชีพต้องร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพือให้เกิดการเคลือนไหวในเรืองของความคิด หรือการจัดประชุม สัมมนา แลกเปลียนแนวความคิด
เพือกระตุน้ ให้เกิดการเปลียนแปลง กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร หากไม่ได้รบั ความสนับสนุ นจาก
สมาชิกแล้ว ทําให้องค์กรวิชาชีพขาดความสําคัญลงและไม่สามารถดําเนินภารกิ จขององค์กรวิชาชีพ
ต่อไปได้บทบาทของการธํารงมาตรฐานและการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการก็ย่อมจะลดลงด้วย
ถ้าไม่มปี ริมาณสมาชิกทีสนับสนุนเพียงพอ
จรรยาบรรณต่อผูเ้ รียน
ครูจะต้องมีความประพฤติปฏิบตั ิต่อผู ้เรียน ๙ ประการ คือ
(๑) ตังใจถ่ายทอดวิชาการ บทบาทของครู ตอ้ งพยายามทีจะทําให้ลูกศิษย์เรียนด้วยความสุข เรียนด้วย
ความเข้าใจ และเกิดความมานะพยายามทีจะรู ใ้ นศาสตร์นนั ครู จึงต้องตังใจอย่างเต็มทีทีจะศึกษา
วิชาการทังทางศาสตร์ทจะสอน
ี
ศาสตร์ทีจะถ่ายทอดหรือวิธีการสอน ครู ตอ้ งพยายามทีจะหาวิธีการ
ใหม่ ๆ มาลองทดลองสอน
(๒) รักและเข้าใจศิษย์ ครู ตอ้ งพยายามศึกษาธรรมชาติของวัยรุ่น ว่ามีปญ
ั หา มีความไวต่อความรู ส้ ึก และ
อารมณ์ไม่มนคง
ั ครู จึงควรให้อภัย เข้าใจ และหาวิธีการให้ศิษย์ปรับเปลียนพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์ครู ตอ้ งพยายามทําให้ลูก ศิษ ย์ร กั และไว้ใจเพือทีจะได้กล้า ปรึกษาในสิงต่ างๆ แล้วครู ก็จ ะ
สามารถช่วยให้ศิษย์ประสบความสําเร็จในการเรียน และการดํารงชีวติ ได้อย่างถูกต้อง
(๓) ส่งเสริมการเรียนรู ้ ปัจจุบนั การส่งเสริมให้ผูเ้ รียนค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเองหรือการเรียนรู จ้ ากการ
ช่วยเหลือกันในกลุม่ อาจจะทําให้ผูเ้ รียนมีวธิ ีการหาความรูจ้ ากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเองมากขึน มากกว่า
จะคอยให้ครูบอกให้แต่ฝ่ายเดียว ครูจึงจําเป็ นต้องชีช่องทางให้ผูเ้ รียนหาวิธีการศึกษาหาความรู ด้ ว้ ย
ตนเองมากขึน
(๔) ยุติธรรม อาชีพครู เป็ นอาชีพทีจะต้องฝึ กฝนตนเองให้เป็ นคนซือสัตย์ ยุ ติธรรม ไม่มอี คติลาํ เอียงต่ อ
ลูกศิษย์ ไม่เห็นว่าคนทีมีปญั หาเป็ นคนน่ารังเกียจ หรือพอใจแต่เฉพาะศิษย์ทีเรียนเก่ง ไม่สร้างปัญหา
เท่านัน ครูตอ้ งมีความเป็ นธรรมในการให้คะแนน และพร้อมทีจะอธิบายวิธีการให้คะแนน และการตัด
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เกรดได้ ครูตอ้ งรอบคอบในการกรอกคะแนน เพราะถ้าผิดพลาดแล้วบางครังก็จะทําให้ผูเ้ รียนทีควรได้
คะแนนดี ๆ กลับได้คะแนนเกือบจะสอบตกไป
(๕) ไม่แสวงหาประโยชน์จากผู เ้ รียน ลักษณะของครู จะต้องเป็ นผู ไ้ ม่แสวงหาอามิสสินจ้าง เงินไม่ใช่สิงที
สร้างความสุขเสมอไป ครูจึงจะต้องมีความระมัดระวังเป็ นพิเศษในการกระทําใด ๆ อันจะก่อให้เกิด
ความเข้าใจได้ว่า ครูกาํ ลังหาประโยชน์จากศิษย์อย่างไม่เป็ นธรรม
(๖) ทําตนเป็ นแบบอย่างทีดี ครู มอี ิทธิพลต่ อศิษย์ทงด้
ั านวาจา ความคิด บุคลิกภาพ และความประพฤติ
ครูจึงจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพือให้ลูกศิษย์ได้ซมึ ซับสิงทีทําจากตัวครู ไป เมือศิษย์เกิดศรัทธา
ในความสามารถของครู ศิษย์อาจจะเลียนแบบความประพฤติของครูไปอย่างไม่ได้เจตนา เช่น การตรง
ต่อเวลา การพูดจาชัดเจน การแสดงความคิดเห็นทีตรงไปตรงมา สุภาพเรียบร้อย เป็ นต้น
(๗) ให้เกียรติผูเ้ รียน การยกย่องให้เกียรติผูเ้ รียน ทําให้ผูเ้ รียนเกิดความพึงพอใจ และเกรงใจผูส้ อน ครู ไม่
ควรใช้อาํ นาจในทางทีผิด เช่น พูดจาข่มขู่ ใช้คาํ พูดไม่สุภาพ เปลียนชือผูเ้ รียน เยาะหยันหรือดูถูก
ผูเ้ รียน การเคารพผูเ้ รียนในฐานะปัจเจกบุคคลเป็ นสิงทีทําให้เกิดความเข้าใจ และการเรียนรู ท้ ีดี เมือ
ผูเ้ รียนได้รบั การปฏิบตั ิอย่างดี ย่อมก่อให้เกิดพลังในการศึกษาต่อไป
(๘) อบรมบ่มนิสยั ม.ล. ปิ น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมสนับสนุ นให้ครู ม ี
บทบาทหน้าทีในการอบรมบ่มนิสยั เด็ก โดยท่านเชือว่า “การอบรมบ่มนิสยั ใคร ๆ นันเพียงแค่วนั ละ
นาทีก็ดีถม” ดังนันครู ควรแบ่งเวลาในการอบรมบ่มนิสยั ผูเ้ รียน เช่น ก่อนการสอนแต่ละชัวโมงอาจ
ชีแนะหรือให้ความคิดทีดีแก่ผูเ้ รียนได้ ครูควรถือเป็ นหน้าทีทีจะต้องสอนคนให้เป็ นคนดี
(๙) ช่วยเหลือศิษย์ ผูเ้ รียนมาอยู ่ในสถานศึกษาพร้อมด้วยประสบการณ์และปัญหาทีแตกต่ างกันออกไป
ดังนันครู จึงมีหน้าทีทีจะต้องสังเกตความผิดปกติหรือข้อบกพร่อ งของศิษย์ และพร้อมทีจะให้การ
ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้ศิษย์ตอ้ งก้าวถลําลึกลงไปในพฤติกรรมทีไม่พงึ ประสงค์
นอกจากจรรยาบรรณต่อศิษย์แล้ว ครูจะต้องมีความประพฤติปฏิบตั ิต่อตนเอง ด้วยคือ จรรยาบรรณต่อ
ตนเอง ครูจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพือให้มลี กั ษณะพฤติกรรม ดังนี
(๑) ประพฤติชอบ ครูตอ้ งตังตนไว้ในทีถูกทีควรสามารถบังคับตนเองให้ประพฤติแต่สงที
ิ ดีงามถูกต้อง
(๒) รับผิดชอบ ครูตอ้ งฝึ กความรับผิดชอบ โดยตังใจทํางานให้สาํ เร็จลุลว่ ง มีความผิดพลาดน้อย
(๓) มีเหตุผล ครูตอ้ งฝึ กถามคําถามตนเองบ่อย ๆ ฝึ กความคิดวิเคราะห์หาเหตุหาผล หาข้อดีขอ้ เสียของ
ตนเอง และเรืองต่าง ๆ เพือทําให้ตนเองเป็ นคนมีเหตุผลทีดี
(๔) ใฝ่ รู ้ การติดตามข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอ ๆ ทําให้ครูมนี ิสยั ใฝ่ รู ้ อยากทราบคําตอบในเรืองต่าง ๆ ครูควร
มีความรูร้ อบตัวอย่างดีทงด้
ั านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพือให้ครู ดาํ รงชีพในสังคมได้อย่างเป็ น
สุข ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และชีแนะสิงทีถูกต้องให้ศิษย์ได้
(๕) รอบคอบ ครูตอ้ งฝึ กฝนตนเองให้เป็ นคนรอบคอบ ละเอียดและประณี ต ในการดําเนินกิจการต่าง ๆ
การทํากิจกรรม เช่น ควบคุมบัญชีการเงินต้องรอบคอบ ต้องเห็นตัวเลขชัดเจนไม่ตกหล่น ทําให้เกิด
การผิดพลาดทีเป็ นผลร้ายทังของตนเองและผูอ้ ืน
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(๖) ฝึ กจิต การพัฒนาจิต ทําให้ครู อยู่ในสังคมได้อย่า งมีความสุขและส่งผลทําให้ครู ทาํ งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึนครูจึงต้องหมันฝึ กจิตของตนให้สูงส่ง สูงกว่ามาตรฐาน ระงับอารมณ์ไม่ดี คิดอะไร
ได้สูงกว่ามาตรฐานและคิดเป็ นบวก มากกว่าคิดลบหรือคิดร้าย
(๗) สนใจศิษย์ การสนใจพัฒนาการของผูเ้ รียน เป็ นส่วนหนึงทีจะทําให้วิชาชีพครู กา้ วหน้า เพราะถ้าไม่มี
ผู เ้ รี ย นก็ ไม่มีวิช าชีพ ครู ครู จึ งจํา เป็ น ต้อ งศึ ก ษาหาความรู เ้ กี ยวกับ ลัก ษณะธรรมชาติ ผู เ้ รี ย น
การแก้ปญั หาผูเ้ รียน การส่งเสริมให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ้
สรุปได้ว่า จรรยาบรรณ วิชาชีพครู คือ ประมวลพฤติกรรมทีกําหนด ลักษณะมาตรฐานการกระทําของครู
อันจะทําให้วชิ าชีพครูกา้ วหน้าอย่างถาวร โดยทีครูจะต้องดําเนินการเรียนการสอนโดยการยึดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ต่อผูเ้ รียน และต่อตนเอง ในการทําหน้าทีของครูให้สมบูรณ์ .
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